
Een bijzonder vrouw is van ons heengegaan. 

Wij zijn dankbaar dat zij haar leven met ons deelde

Mevrouw

Suzanna Van Neder
echtgenote van 

de heer Jochaim Deplae (†25/11/2011)

Suzanna werd geboren te Rollegem op 26 september 1932

en is van ons heengegaan in het WZC Heilige Familie te Kuurne op 20 juli 2020

Suzanna was lid van de Schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan Oostrozebeke.

Suzanna blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Joseph en Chris DEPLAE-SOENS
	 Bart en Ann MERVILLIE-DEPLAE
	 	 Dante en Kobe
	 Eddy en Sherley NUYTENS-VAN DEN HEEDE
	 	 Steffi en Gilles
	 Dieter en Cindy DUPONT-VAN DEN HEEDE
	  Jelle, Merel, Kenneth en verloofde Lotte

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Henri (†) en Palmyre (†) VERBEKE-VAN NEDER en familie
Gilbert en Myrose VAN NEDER-DEDEURWAEDER en familie

Henri (†) en Godelieve (†) DEGEZELLE-DEPLAE en familie
Jules (†) en Laura (†) VANMELLAERTS-DEPLAE en familie
Achiel (†) en Simonne (†) BEAUFORT-DEPLAE en familie
Frederik (†) en Yvonne VANTOMME-DEPLAE
Rafaël (†) en Paula DEPLAE-MARTENS
Noël (†) en Suzanne (†) DEPLAE-VANHOVE

Delen mee in dit verdriet de families:
VAN NEDER, FEYS, DEPLAE en VANKEIRSBILCK

Een speciaal woord van dank aan haar huisarts Dr. Soenen Ph., en aan het personeel van het 
WZC Heilige Familie te Kuurne in het bijzonder aan de afdeling "De Wijngaard".

Rouwadres:
Molendam 4, 8520 Kuurne
Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met de familie en allen die Suzanna genegen zijn nemen we afscheid van haar rond de urne tijdens
 

de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de Sint-Amanduskerk in Oostrozebeke

op woensdag 29 juli 2020 om 10.00 uur.

Door de huidige maatregelen is het dragen van een mondmasker verplicht.

Na de plechtigheid wordt haar as verspreid op de asweide op de begraafplaats van Oostrozebeke.

Begrafenissen Vanwynsberghe - Kuurne 056/71 63 23 

Voor een stil moment bij Suzanne bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe
St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur,

zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag gesloten.



Mevrouw

Suzanna Van Neder
° 26 september 1932- † 20 juli 2020
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