
Uitgeput door maanden moedige strijd tegen de ziekte,
omgeven met de dankbare genegenheid van haar familie,

is van ons heengegaan

MEVROUW

Lea Harinck
weduwe van de heer Frans Deforche (1932 - 2019)

geboren in Beveren-Leie op 31 mei 1933 
en overleden in Waregem op 6 juni 2021.

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

in Oostrozebeke op donderdag 10 juni 2021.

Nadien volgt de crematie en de asverstrooiing 
op de begraafplaats in Desselgem.

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

iedere werkdag van 16.30 uur tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Deforche - Harinck
p/a Begrafenissen Messiaen

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

Dit melden u:

Geert en Rita Deforche - De Paepe
Björn en Tineke Deforche - Allaert

           Laura en Brend
Geoffrey en Evy Deforche - Uyttenhove

           Dartagnan en Amaud
Pol Deforche en Vanessa Knockaert

Jonas en Valentine Deforche - Joos
Sonny en Jolien Deforche - Hoorne
Jeffrey en Donna Vermeersch - Deforche

           Romy
Timon Deforche
Thibo en Stefanie Bossuyt - Coens

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Marcel en † Leona Pauwels - Harinck en familie
† Marcel en † Adrienne Declerq - Harinck en familie
† André en Andrea Hoste - Harinck en familie
† André en † Georgette Harinck - Mabbe en familie
Gilbert en Suzanne Himpe - Harinck en familie
Leon en † Maria Fôret - Harinck en familie
Marc en Rita Goeminne - Harinck en familie
† Georges en Jeanne Meerschman - Deforche en familie
Willy Deforche
† Marcel en Francine Cnudde - Deforche en familie
Etienne en Maria Scherpereel - Deforche en familie

haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Harinck - Steelant en Deforche - Velghe

Met onze oprechte dank aan:
de directie en het verzorgend personeel van de afdeling  
het 3e verdiep van wzc De Meers in Waregem.

OOSTROZEBEKE -  056  66  72  10BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Elk definitief afscheid doet pijn.
‘t Is of een draad wordt doorgesneden
waarmee je vast zat aan ’t heden
waardoor je deel van een geheel mocht zijn.


