
André Degroote, haar echtgenoot. 

 
Volker en Martine Haeke - Degroote, 

Dirk en Claudine Verbauwhede - Degroote, haar kinderen. 

 
† Roger en † Madeleine Vercruysse - Dewitte en familie, 

† André en † Suzanne Vercruysse - De Coninck en familie, 

† Hilaire en † Maria Vercruysse - Matton en familie, 

Leon en † Jeannine Vanden Broucke - Vercruysse en familie, 

 
† Roger en Marie-Josée Degroote - Vanwijnsberghe en familie, 

† René en Denise Ruysschaert - Degroote en familie, 

  haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten. 

 
De families Vercruysse - Vanden Driessche 

                 en Degroote - Himpens. 

 
Met onze dank aan de directie, personeel en medebewoners 

van de Residentie Wielant te Ingooigem, haar huisdokter en 
Katrien, Christian en hun kinderen. 
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Als gevolg van de huidige Corona maatregelen 

nemen wij in beperkte kring afscheid van Simonne. 

 
Wij danken u voor uw begrip. 

 
Nadien volgt de bijzetting in het urnenveld 

op de begraafplaats te Vichte. 

 
Een laatste groet kan gebracht worden in het uitvaartcentrum 
Vandercruyssen, Windhalmlaan 2 te Sint-Lodewijk - Deerlijk, 

op donderdag 19/11 en vrijdag 20/11 van 15 tot 18.30 uur. 

 
Rouwadres: Familie Simonne Vercruysse 

p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 

Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 
of via www.messiaen.be 

Na een leven in goedheid, vreugde en dienstbaarheid 
is van ons heengegaan 

 
Simonne Vercruysse 

echtgenote van André Degroote 

 
geboren te Waregem op 8 mei 1931 en 

overleden te Ingooigem op 15 november 2020, 

gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 
Lid van OKRA. 
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Afscheid nemen is 

met zachte handen dicht doen 
wat voorbij is 

en verpakken 

in de goede gedachten 
ter herinnering. 
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