
Dit melden u: 

 
Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: 
 
 † Stephaan en Mia De Vriese - Maes, 

  Björn en Josephine, 

 
 Luc en Christine Meulebrouck - De Vriese, 

  † Sandra, 

  Glenn en Stephanie, 

  Sandrine, 

 
 Yvan en Kathleen De Vriese - Soens, 

  Delphine en Björn, 

   Milan, Fenna, , 

  Eline en Frederik, 

   Marie-Lou. 

 
De families Orroo - De Groote 

               en De Vriese - Dendievel - Laseux. 

 
Dank aan haar huisdokter en de directie, het personeel en 
de medebewoners van het wzc Marialove te Heestert. 
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Ik heb lang en gelukkig geleefd, 
heb mij met weinig tevreden gesteld, 
niets gevraagd en veel gekregen 
en van alle goede dingen voldaan, 
zachtjes ter Go gegaan. 

 Stijn Streuvels 

 
Zoals zij geleefd heeft, eenvoudig en goed, 

zo heeft zij ons verlaten 
 

Jacqueline Orroo 
weduwe van Lucien De Vriese 

 
geboren te Avelgem op 1 juni 1934 en 

overleden te Heestert op 8 december 2020. 

 
Als gevolg van de huidige corona maatregelen 
nemen wij in beperkte kring afscheid van moe. 

Wij danken u voor uw begrip. 
 

Nadien volgt de bijzetting in het urnenveld 
op de begraafplaats te Heestert. 

 
Voor een moment van stilte kunt u Jacqueline 

een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum 
Vandercruyssen, Windhalmlaan 2 te Sint-Lodewijk - Deerlijk, 

op donderdag 10/12 en vrijdag 11/12 van 15 tot 18.30 uur 
en zaterdag 12/12 van 15 tot 17.30 uur. 

 
Rouwadres: Familie Jacqueline Orroo 

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

of via www.messiaen.be 

Moeder wij danken u. 

 

Wij danken voor de handen die heel uw leven 

voor ons hebben gewerkt. 

Wij danken voor het hart dat meer dan een 

halve eeuw voor ons bezorgd was. 

Wij danken voor de idealen. 

Wij danken vooral voor het leven. 

 

Dat er niets waarvoor je geleefd hebt verloren gaat, 

maar in ons blijft verder leven. 

Dat alles waarin je groot bent geweest 

tot ons blijft spreken. 

 

Moeder vergeef ons ons groot verdriet. 

Moet het niet veeleer vreugde zijn om het 

kostbaar beeld dat wij van u mochten bewaren? 
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