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Dit melden u: 

 
 † Frans Laevens - † Rais Vanassche, 

  Stephan en Hilde Claerhout - Laevens en familie, 

 
 † Gilbert Vandendriessche - Suzanne Laevens, 

  Dirk en Martine Vandendriessche - Vanfleteren en familie, 

  Kurt en Nadine Vandendriessche - Deprez en familie, 

 
 † Noël Dejager, 
    zijn zus, neven en nichten. 

 
De families Laevens - Salembier 
    en Dejager - Rohaert. 

 
Met onze dank aan de directie, aalmoezenier, personeel en medebewoners van 

het wzc H. Familie te Deerlijk en zijn huisdokter. 
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Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van 
 

Lucien Laevens 
weduwnaar van Rosette Dejager 

 
geboren te Deerlijk op 11 februari 1934 en 

er overleden op 21 december 2020. 
 

Lid van de Vriendenkring Derde Leeftijd Statiewijk. 

 
Als gevolg van de coronamaatregelen nemen wij afscheid van Lucien in beperkte kring. 

 
Nadien volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Deerlijk. 

 
Rouwadres: Familie Lucien Laevens 

p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 

via www.messiaen.be 

Telkens als je denkt, ‘t gaat niet meer 

schijnt er een lichtstraal keer op keer 

die de kracht en de moed geven om verder te leven. 

Wie kan zeggen hoe je hebt geleden, 

wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 

Je hebt jouw strijd gestreden. 

Je hebt het met heel veel moed gedaan. 
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