Marleen blijft voor altijd verder leven in de harten van:
Te jong en volop mocht jij je dromen niet meer beleven.
Je werklust, liefde en glimlach op je gezicht,
blijven voor altijd in ons geheugen gegrift

Marleen Lecluyse

Haar echtgenoot:
Johan DELUYKER
Haar kinderen en kleinkind:
Sven en Melissa DELUYKER – DEVOS
Isolde

echtgenote van Johan Deluyker
Jan en Nele DELUYKER – CHANTRIE
Marleen werd geboren te Kortrijk op 20 februari 1955
en is in het AZ Groeninge Kortrijk rustig ingeslapen op 13 januari 2020.

Haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Jean-Pierre en Edith DHONT - DHUYVETTER en familie

Samen met familie en vrienden willen we Marleen nog een laatste keer liefdevol omringen rond de
asurne tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 25 januari 2020 om 11.30 uur
in de aula van het crematorium "Uitzicht" te Kortrijk, Ambassadeur Baertlaan 5
Wij komen samen vanaf 11.15 uur.
U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst.

Ivan en Christine REMMERIE – DELUYKER en familie
Claude en Katrien BERTEELE – DELUYKER en familie
Delen mee in dit verdriet de families:
LECLUYSE - DHUYVETTER en DELUYKER - RAPOEYE
Een speciaal woord van dank voor de toegewijde en liefdevolle zorgen aan haar huisarts Dr. Piet Couvreur,
haar thuisverpleegsters en het personeel van AZ Groeninge campus Kennedylaan te Kortrijk.

De asurne zal een plaats krijgen in haar geliefde omgeving.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:
Voor een stil moment bij Marleen bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe
St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur,
tot en met zaterdag 18 januari, zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Uitvaart VANWYNSBERGHE, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne
T.a.v. de familie DELUYKER - LECLUYSE
Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be
Begrafenissen Vanwynsberghe - Kuurne 056/71 63 23

Marleen Lecluyse
° 20 februari 1955 - † 13 januari 2020

