
Zijn wereld was wat kleiner, 
zonder woorden, toch intens. 
Zijn wereld was wat anders, 
de wereld van Nel, 
een prachtig mens. 
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Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van 

 

Lionel Loosveldt 
zoon van † Julien Loosveldt en † Laura Duc 

 
geboren te Deerlijk op 26 mei 1937 en 

overleden te Kortrijk op 21 augustus 2020. 

 
Wij namen afscheid van Lionel in beperkte kring. 

 
Nadien volgde de crematie en de bijzetting in het familiegraf 

op de begraafplaats te Deerlijk. 

 
Rouwadres: Familie Lionel Loosveldt 

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

of via www.messiaen.be 

Dit melden u: 

 
† Daniël Loosveldt, 
 
† Marc Loosveldt, 
 
Marcel Loosveldt, 
 Gregory en Shirley Carrette - Loosveldt, 
  Lou, 
  Billie, 
  Liv, 
 David en Sharon Vandevelde - Loosveldt, 
  Ro, 
  ♡, zijn broer, neven en nichten. 

 
De families Loosveldt - Duc - De Weerdt. 

 
Met onze dank aan de directie, dokters en personeel van het A.Z. Groeninge te Kortrijk en 
de directie, aalmoezenier, personeel en medebewoners van het wzc H. Familie te Deerlijk 
en zijn huisdokter. 
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