
Zoals een ondergaande zon, die stil en langzaam haar laatste lichtstraal geeft, zo is ze van ons heengegaan,

Mevrouw

Agnes Degezelle
echtgenote van 

de Heer Lucien Bruneel († 07.02.2003)

Geboren te Kuurne op 19 augustus 1940 

en rustig overleden in het WZC H.-Familie te Kuurne op 4 mei 2018,

gesterkt door de Ziekenzalving.

Agnes blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen en kleinkinderen:

   Jurgen en Valerie MADDELEIN – BRUNEEL

 Shannon MADDELEIN en vriend

 Melvin MADDELEIN

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

   Guido en Francine DEGEZELLE - VERHELLEN en familie

   †Albert en Marie-Madeleine DEGEZELLE - MALYSSE en familie

   Christine DEGEZELLE en familie

   Georges en Lieve MAHIEU - DEGEZELLE en familie

   †Daniel en †Madeleine BRUNEEL - DEKEERLE en familie

   †Gabriel en Rosa BRUNEEL - VANHAEGENBERGHE en familie

   Jacques en Christiane DENIE - BRUNEEL en familie

Delen mee in dit verdriet:

De aanverwante families: DEGEZELLE, PAREIT, BRUNEEL en DECLERCQ.

Een speciaal woord van dank voor de toegewijde en liefdevolle zorgen aan haar huisarts Dr. Soenen, 

de directie en het personeel van het WZC Heilige familie te Kuurne, 

en in het bijzonder de afdeling De Maretak.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:

Uitvaart Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne

T.a.v. de familie Bruneel & Degezelle

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met de familie en allen die Agnes genegen waren nemen we afscheid van haar rond de

 urne tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Michielskerk, 

Marktplein te Kuurne op zaterdag 12 mei 2018 om 10.00 uur.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf  9.40 uur.

Daarna volgt de bijzetting van de asurne op de begraafplaats van Kuurne.

De gebedswake wordt gebeden in de kapel van het WZC H.-Familie, 

Gasthuisstraat 24 te Kuurne op vrijdag 11 mei 2018 om 16.30 uur.

 Voor een stil moment bij Agnes bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur, tot en met woensdag 9 mei.

Begrafenissen Vanwynsberghe - Kuurne 056/71 63 23 



Mevrouw

Agnes Degezelle
° 19 augustus 1940 - † 4 mei 2018
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