
Als de hemel kleuren gaat 
op ‘t einde van de dag, 

dan zal ik aan je denken 
met een knipoog en een lach. 

 
Dan zal mijn hart zich vullen 

met het mooiste wat er is. 

Dan zal het even dansen 
ondanks al het groot gemis. 

 
#LIZISMOR 
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Dit melden u: 

 
Roland Vandendriessche 
 David en Inge, Arne, Niels, Alieke, Axelle en Liam 
 Steve 
 

Greta en Dirk Vandendriessche - Velghe 
 Barbara en Johan, Largo, Ziva en Nathan 
 Charlene en Stephanie 
 Jeremy en Sarah, Alex en Lars 
 

† Hilde Vandendriessche 
 Kevin en Stefaan 
 

Stephanie en Thea Vandendriessche - Libbrecht 
 Timo 
 Felix   haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

 
Haar schoonzus, schoonbroers, neven en nichten van 
de families Foret - Duponcheel en Vandendriessche - Vantieghem. 

 
Met onze oprechte dank aan haar huisarts, haar thuisverpleegsters en de dokters en personeel 
van het AZ Groeninge te Kortrijk. 
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We koesteren de mooie momenten van haar leven 

 
Mevrouw 

Irene Foret 
 

weduwe van de heer Roger Vandendriessche (1925 - 2003) 

 
geboren in Outrijve op 16 juli 1931 en 

overleden in Kortrijk op 30 oktober 2020. 

De uitvaartplechtigheid rond de urne zal op een later tijdstip 

en volgens de richtlijnen van de overheid plaatsvinden in beperkte kring. 

 
Er is geen mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet aan Irène. 

Koester de mooie herinneringen aan haar. 

 
Rouwadres: Familie Vandendriessche - Foret 

p.a. Begrafenissen Messiaen 
Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem 

of via www.messiaen.be 
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