“En als ik doodga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten.
‘t Is maar een lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten.”

Ze is de echtgenote van:
		 Roger Coucke
Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Lieve Crevits

echtgenote van de heer Roger Coucke
Zij is geboren in Roeselare op 11 september 1948 en is er,
omringd en gesteund door haar familie,
van ons heengegaan op 7 februari 2018.
_______

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op dinsdag 13 februari 2018
om 10 uur in de St.-Hadrianuskerk in Handzame.

Ze is de moeder van:
		 Stefaan Coucke - Ann Vancoillie
		 Peter Coucke - Conchita Cannoot
Ze is de oma van:
		 Lita Coucke - Nickie Verhaeghe
		 Soraya Coucke en Gianni
		 Elio Coucke
Ze is de zus, schoonzus en tante van:
		
		
		
		

Raymond † Crevits
Jozef † Crevits
Daniël † Crevits en familie
Christiane † Crevits - Jean-Marie D’Hont - Isabelle Lecluyse

		 Albert † Thio - Gilberte † Coucke en familie
De families Crevits - Ryckx en Coucke - Demeulenaere.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in een urnengrafkelder op de begraafplaats van Handzame.
U kunt Lieve een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Met dank aan:
			
			
			
			

haar huisarts,
haar thuisverpleging team Silvie Vandevelde,
de dokters en personeel van AZ Delta,
Campus Wilgenstraat in Roeselare.

Rouwadressen:
			
			
			

Elflijnenlaan 2A, 8610 Handzame
Handzamestraat 179, 8610 Handzame
Staatsbaan 175F, 8610 Handzame

