
Zwaar werden de dagen

en lang duurde de nacht.

Hoe moeilijk is het vechten

bij het ontbreken van de kracht.

Maar ondanks je verlies

van de strijd om het leven,

heb je ons een heel stuk geluk

en ontzettend veel liefde gegeven.



Dankbaar om het lang en gelukkig samenzijn,
maar diepbedroefd nemen wij afscheid van

MEVROUW

Andrea Libbrecht
weduwe van de heer Lucien Desmet (1930 - 1992)

geboren in Oostrozebeke op 9 november 1929 
en overleden in Waregem op 12 februari 2021. 

Lid van Okra

De uitvaartplechtigheid zal wegens de huidige coronamaatregelen plaatsvinden in beperkte kring. 

Nadien zal Andrea bijgezet worden bij haar echtgenoot Lucien op de begraafplaats van Wielsbeke. 



Dit melden u:

Eddy en Nelly Desmet - Bruyneel
Bart en Sharon Halsberghe - Desmet, Céleste
Gregory en Maaike Desmet - Declercq, Henri

Frank en Hilde Desmet - Van Ackere
Pieter-Jan en Mathilde Desmet - Huissemans, Victor
Stephan en An-Sofie Crivit - Desmet, Juline

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Gerard en † Paula Libbrecht - Debacker en familie
† Marcel en † Paula Maes - Libbrecht en familie
† Maurice en Noëlla Desmedt - Libbrecht en familie
† Eric en Francine Vandenbulcke - Libbrecht, José Vandenbulcke en familie
† Lucienne Desmet
† Jozef en Noëlla Desmet - Goesaert en familie
† Urbain en † Cecile Kerckhof - Desmet en familie
Roger Desmet en familie
† Raoul en † Marie-Thérèse Vanstaen - Desmet en familie
Herman en Annie Desmet - Dhoop en familie
† Liliana Desmet en familie
Cyriel en † Christiana Vandenbussche - Desmet en familie

haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Libbrecht - Bouckaert en Desmet - Callens



Met onze oprechte dank aan:

haar huisarts Dr. Dewitte,
haar thuisverpleging in het bijzonder Christiane,
Familiezorg,
de directie en het personeel van het wzc Ter Lembeek in Wielsbeke,
de dokters en het personeel van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem.

Rouwbetuigingen: 

Familie Desmet - Libbrecht 
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 – 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be
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