
Diep bedroefd om het afscheid, maar dankbaar 
voor al wat wij van haar mochten ontvangen, 

melden wij u het heengaan van

MEVROUW

Ivona Lagache
weduwe van de heer Roger Mistiaen (1926 - 1991)

geboren in Wielsbeke op 24 december 1925 
en overleden in Ingelmunster op 14 december 2020, 

gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid zal omwille van de huidige coronamaatregelen 
plaatsvinden in intieme kring  in de aula van Begrafenissen Messiaen, 

Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, op maandag 21 december 2020 om 14 uur.

Het afscheid van Ivona kan live meegevolgd worden via
http://ervine.be/messiaen-begrafenissen-oostrozebeke/ 

kies STREAM 1 - paswoord: lagache01

Een laatste groet aan Ivona kan gebracht worden in  
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,  

iedere werkdag van 16.30 tot 18.30 uur, en op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Mistiaen - Lagache
p/a Begrafenissen Messiaen

Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

† Etienne en Beatrice Declerck - Mistiaen
† Filip en Anuschka Vanslambrouck - Declerck

           Robbe
Sven en Annelies Declerck - Vanhoenacker

           Steff en Briek
Luc en † Christa Bossuyt - Mistiaen

Kurt en Henna Bossuyt - Keihäs
           Sofia en Venla

Steven en Sara Bossuyt - Coens
           Marie en Lisette

Tinus en Joke Vermeersch - Bossuyt
           Florian en Romeo

Hein en Martina Bossuyt - Milcheva
† Ignace Mistiaen
Filip en Martine Holvoet - Mistiaen

Stijn en Stefanie Holvoet - Delagrange
           Wout en Kobe

Bram en Jessika Holvoet - Platteeuw
           Gust

Jeroen Holvoet
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Alfons en † Marcella Kints - Lagache
† Marcel en † Cecile Lagache - Van Maele en familie
† Roger Lagache
Michiël en † Paula Lagache - Withouck en familie
† Noël en † Cecille Mervylde - Lagache en familie
† Roger en † Julia Mervylde - Lagache en familie
† Maurice en † Albertine Mistiaen - Verstraete en familie
† André en † Madeleine Mistiaen - Lapierre en familie

haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Lagache - Verhenne en Mistiaen - Vanhee

Wij zijn dankbaar om de goede zorgen van
haar huisarts,
de directie, het personeel, het pastoraal team en de vrijwilligers van  
het wzc Maria Rustoord in Ingelmunster.
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Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.


