
Zoals een ondergaande zon, 

die stil en langzaam haar lichtstraal geeft, 

zo is zij van ons heengegaan,

mevrouw

Lucette Van den Brande
echtgenote van de heer Gustaaf  Lecluyse ( 31.01.2011)†

Zij werd geboren te Moeskroen op 16 mei 1928

en rustig heengegaan te Izegem op zaterdag 27 april 2019.

Lucette blijft voor altijd verder leven in de harten van

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

   Miguel en Monique LECLUYSE-DEVOS

   Catalina LECLUYSE

	 Inès VERTHÉ en Sébastien NACHTERGAELE

	 	 ♥ & ♥

	 Hannelore VERTHÉ en Karim HUSSEIN

	 	 Noah & ♥

   Bernard en Emmanuella VANRYCKEGHEM-VERHELST sa fille de coeur

	 Alexandre VANRYCKEGHEM en Cédric VINCENT

	 Thomas VANRYCKEGHEM en Annaëlle SENGERS

	 	 Nathan

	 Lucie VANRYCKEGHEM 

haar liefdevol hondje

Delen mee in dit verdriet de families:

VAN DEN BRANDE, DE CONINCK, LECLUYSE en BOSSUYT

Een speciaal woord van dank voor de toegewijde zorgen aan haar huisarts Dr. Kristien Dewaele, 

de artsen en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem en haar thuisverpleegsters.

Rouwbetuigingen:

Familie Lecluyse – Van den Brande

p/a Begrafenissen Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met de familie en allen die Lucette genegen zijn nemen we afscheid van haar tijdens de 

uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Michielskerk, Marktplein te Kuurne 

op vrijdag 3 mei 2019 om 10.00 uur.

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de 

familie vanaf  9.40 uur achteraan in de kerk.

Na de plechtigheid zullen wij Lucette herenigen met

haar echtgenoot op de begraafplaats te Kuurne.

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

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur, woensdag 1 mei gesloten.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - 056/71.63.23. 



Mevrouw

Lucette Van den Brande
° 16 mei 1928 - † 27 april 2019
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