
Diegene die ik liefheb, 
verlaat ik om diegenen die ik liefhad terug te vinden. 

Niets van jou zal verloren gaan.

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend, melden wij u met stil verdriet het overlijden van

MEVROUW

Nele Libbrecht
dochter van Herman Libbrecht en Maria Debels († 1993)

geboren in Zwevegem op 21 juni 1962 en overleden in Gent
op 6 augustus 2020, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Dit melden u:

Herman en † Maria Libbrecht - Debels, Maria Thybaut  haar ouders

Peter en Marianne Libbrecht - Claeys
     Louis Libbrecht en Julie Desmet
     Emile en Elien Libbrecht - Rooms
     Charlotte Libbrecht en Jens Holvoet
Bert en Tine Libbrecht - Vandorpe
     Lies Libbrecht en Bart Van den Berghe, Alina
     Wannes en Sam Libbrecht - De Bruyn
     Simon Libbrecht en Joline Vandenheulen
     Sam Libbrecht en Laura Soenens  haar broers, schoonzussen, neven en nichten

Piet Demeyere
Ivo en Jo Engelen - Demeyere
     Lukas Engelen
     Thijs Engelen  haar stiefbroers, stiefzus en neven

De families Libbrecht - Debels - Thybaut - Demeyere

Met onze oprechte dank aan haar huisarts dr. Elise Uyttersprot, Zuster Gerda en Trees Vulsteke, 
en alle medewerkers van Kerckstede in Oostnieuwkerke die haar al die jaren een warme thuis hebben gegeven.

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in 
de Maria Bernardakerk in Zwevegem-Knokke op vrijdag 14 augustus 2020 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk na de dienst.

Nadien volgt de bijzetting op de begraafplaats van Zwevegem-centrum om 15.15 uur.

Een laatste groet aan Nele kan gebracht worden in het funerarium Messiaen,
Blokellestraat 157a in Zwevegem, iedere werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,  

tot en met donderdag 13 augustus 2020.

Rouwbetuigingen: Familie Libbrecht - Debels
p/a Begrafenissen Messiaen - Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem

of via www.messiaen.be
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