
Nooit was iets teveel,

je bezat zoveel liefde

en wij kregen allemaal ons deel.

Er valt nu een groot gat

op de plaats waar eens

onze dierbare mama en mammie zat.

Je blijft altijd in onze harten voortbestaan,

ook al is het erg moeilijk

zonder jou verder te gaan.



Heden is van ons heengegaan

MEVROUW

Nadine Vanwijnsberghe
weduwe van de heer Ronny Passchier (1950 - 2005)

levensgezellin van de heer Dirk Vandevelde

geboren in Moen op 4 augustus 1951 en overleden in Kortrijk op 25 mei 2021

De uitvaartplechtigheid zal volgens de huidige coronamaatregelen  
plaatsvinden in beperkte kring op zaterdag 29 mei 2021 in aula Memoria.

Wie wil kan een laatste groet brengen aan Nadine in  
het funerarium Messiaen, Verzetslaan 9 in Moen,  

iedere werkdag van 14.30 tot 16 uur en van 17.30 tot 19 uur,  
tot en met donderdag 27 mei 2021.

Rouwbetuigingen: Familie Nadine Vanwijnsberghe
p/a Begrafenissen Messiaen - Verzetslaan 9 - 8552 Moen

of via www.messiaen.be



Dit melden u:

Dirk Vandevelde        haar levensgezel

Bjorn en Delphine Passchier - Vandenhove, 
Alysa, Roan en Mauro

Gregory en Vicky Vandevelde - Muylaert, 
Aagje, Rens, Lara en Fleur

David en Caroline Vandevelde - Dewulf, 
Chayenne, Taylor, Amber en Fay

Andi en Kimberly Vandevelde - De Jode  haar kinderen en kleinkinderen

Alain en Lydie Naessens - Vanwijnsberghe en familie
† Eric Vanwijnberghe en familie
† Dirk Vanwijnsberghe
Marc en Linda Minebo - Vanwijnsberghe
Ronny en Carine Vanwijnsberghe - Derycke en familie
Dominique en Darline Roose - Vanwijnsberghe en familie
Timmy en Christiane Vandevelde - Pille en familie
† Etienne Deweert - † Jan Homan -  Sidonne Passchier en familie

De families Vanwijnsberghe - Lotin, Passchier - Villyn en Vandevelde - Vanbesien

Met onze oprechte dank aan haar huisarts Dr. Combes, Dr. Hanssens en het personeel van het AZ Groeninge 
in Kortrijk, de dokters en het personeel van de Palliatieve Eenheid Ten Oever in Kortrijk.



Liefste mama, 

Na een heel lange strijd heb je de keuze moeten maken om ons te verlaten. 

Je vechtlust was nog ver van op, maar jouw lichaam kon niet meer. 

Er blijft nu een grote leegte achter die ieder van ons zal vullen 

met warme herinneringen die we koesteren aan jou. 

Het was een eer om jou als partner, mama, mammie, plusmama, ... 

kortom de fantastische, lieve, warme, zorgzame vrouw in ons midden te hebben!

Tot we elkaar weerzien mama. 

Doe de groetjes aan pa daar aan de overkant en zet jullie leven daar samen voort. 

Veel liefs

LOVE YOU 4 EVER
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