
Voor altijd in ieders hart

Mevrouw

Liliane Mestdagh
echtgenote van de heer Antoon Valcke († 7.6.2008)

Zij werd geboren te Kortrijk op 2 september 1950

en omringd door haar familie, 

rustig ingeslapen te Izegem op dinsdagavond 2 april 2019,

gesterkt door de Ziekenzalving.

Lid van Femma, Samana en Villavrienden

Liliane blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen en kleinkinderen :
   Franky en Nele CNUDDE-VALCKE
	 Florian en Gwendolyne

   Koen en Annemie VANDENBROUCKE-VALCKE
	 Kamiel

   Nico en Katrijn PARMENTIER- VALCKE
	 Bieke en Lore

   Mathijs en Annelies VALCKE-DESMET
	 Celeste en Toon

   Joke VALCKE

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

   Philippe en Viviane VANYZERE-MESTDAGH en familie
   Pol en Bertine MESTDAGH-DECROUBELE en familie
   Johan en Carine MESTDAGH-DECROUBELE en familie
   Roger en Conny MESTDAGH-KERCKHOF en familie

   Monique VALCKE en Roger en familie

Delen mee in dit verdriet de families MESTDAGH-DEWITTE, VALCKE-VANDENBROUCKE.

Een speciaal woord van dank voor de toegewijde zorgen aan haar huisarts Dr. Deryckere Luc,
de artsen en het personeel van de dienst Intensieve Zorgen van de Sint-Jozefskliniek te Izegem
en alle vrienden die moeke nabij waren.

Rouwbetuigingen:
Familie Valcke - Mestdagh
p/a Begrafenissen Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Liliane 

tijdens de uitvaartplechtigheid die plaatsvindt 

op zaterdag 6 april 2019 om 12.00 uur 
in de St.-Amanduskerk te Bavikhove.

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst.

Na de crematie wordt haar asurn bijgezet bij haar echtgenoot.

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

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - 056/71 63 23 



Mevrouw

Liliane Mestdagh
° 2 september 1950 - † 2 april 2019
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