
Dit melden u: 

 
Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: 
 

 Willy en Myriam Noreilde - Blancke, 

  Heikki en Cindy Noreilde - Bruyneel, 

   Andres en Justine, 

   Amber, 

  Joeri en Lindsy Noreilde - Vanhoutte,, 

   Nuno, 

   Yanis, 

 

 Ivan en Lydie Noreilde - Michels, 

  Jurgen en Isabelle Noreilde - Neudt, 

   Mathias, 

   Justine, 

   Thomas, 

  Gunther Noreilde. 

 
De families Vermote - Noreilde. 

 
Dank aan haar huisdokters Wouter en Bernard en 
de directie, het personeel en de medebewoners van 
de Residentie Wielant te Ingooigem. 
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Ik ben zo moe na deze lange reis. 
Al wat ik vraag is een rustige slaap 
en dromen over hen die ik liefhad. 

 
Zoals zij geleefd heeft, eenvoudig en goed, 

zo heeft zij ons verlaten 
 

Raymonde Vermote 
weduwe van Albert Noreilde 

 
geboren te Rijsel op 23 juni 1922 en 

overleden te Ingooigem op 14 december 2020. 

 
Als gevolg van de huidige coronamaatregelen 

nemen wij in beperkte kring afscheid van haar. 
Wij danken u voor uw begrip. 

 
Nadien volgt de bijzetting in het urnenveld 

op de begraafplaats te Vichte. 
 

Voor een moment van stilte kunt u Raymonde 
een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum 

Vandercruyssen, Windhalmlaan 2 te Sint-Lodewijk - Deerlijk, 
op woensdag 16/12 en donderdag 17/12 van 15 tot 18.30 uur. 

 
Rouwadres: Familie Raymonde Vermote 

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

of via www.messiaen.be 

Moeder, 
 

Het leven heeft je niet verwend. 
Je hebt veel verdriet en pijn gekend. 

Steeds was je om ons bezorgd. 

 
Door je kinderen omringd te zijn, 

was voor jou een festijn. 

Nooit hebben wij gedacht dat het kon 
dat je zo lang bij ons blijven mocht. 

Het doet pijn je te verliezen, 
maar het is onze enige troost te weten 

dat je zonder pijn uit dit leven bent gegleden. 
Rust nu maar in vrede. 

 

Moederke, dank je voor al de goedheid 
en liefde die je ons gaf. 
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