Zij was dankbaar voor het leven,
voor haar gezin,
voor de goedheid van de mensen.
Door haar geloof in een God
die trouw is en alles ten goede leidt,
was zij een moedige vrouw
om van te houden.

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Gabrielle (Gaby) De Keyser
weduwe van de heer Roger Blomme († 2009)
Zij is geboren in Oudenburg op 22 januari 1927 en is godvruchtig,
omringd en gesteund door haar familie,van ons heengegaan
in Oostende op 6 februari 2018, gesterkt door de ziekenzalving.
Ere-ondervoorzitster NEOS, Koekelare
Gewezen Voorzitster KVLV Zande
_________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op maandag 12 februari 2018 om 10.30 uur
in de St.-Andreaskerk in Zande.
Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Zande.
U kunt Gabrielle een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
“Heer Jezus, neem ook haar op in Uw eeuwig geluk!”
Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Dit melden u diepbedroefd:
Haar kinderen:
		
		
		
		

Gery en Lieve Blomme - Staelens
Eddy † en Jacqueline Allossery - Blomme
Danny en Claudine Vansteelandt - Blomme
Erik en Kristien Opstaele - Blomme

Haar klein- en achterkleinkinderen:
		
Kenny en Annelies Blomme - Ricquier
			
Victor en Mathis
		Davy Blomme en vriendin Melisa
		
Stijn en Liesbeth Slambrouck - Allossery
			
Stan en Ella
		Stefanie Opstaele
			 Floor
		Veerle Opstaele
Delen mee in de rouw:
		

De families De Keyser - Vanmassenhove en Blomme - Vandepitte.

Met dank aan:
		
		
		
		

haar huisartsen van huisartsenpraktijk Zorgpunt,
haar thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
de dokters, personeel en aalmoezenier Charles van AZ Damiaan Oostende,
het personeel van Familiehulp en haar vele buren.

Rouwadressen:
		
Beekstraat 13, 8470 Moere
		Pieter Bortierlaan 30, 8470 Gistel
		Pannestraat 215/B, 8630 Veurne
		
Slijpesteenweg 51, 8433 Slijpe

