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

Mevrouw Suzanne (Suzy) Merlevede
weduwe van de heer Marcel Ollevier (†3/8/2008)
Zij is geboren in Reninge op 27 februari 1936 en is rustig,
omringd en gesteund door haar familie,
van ons heengegaan in Ieper op 10 oktober 2018.

______

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op dinsdag 16 oktober 2018 om 10.30 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.
Samenkomst aan de aula om 10.15 uur.
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in de urnengrafkelder op de stedelijke begraafplaats van Diksmuide.
U kunt Suzanne een groet brengen in het rouwcentrum Logghe, Esenstraat 64 A 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

Dit melden u diepbedroefd:
Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:
		
Geert en Erica Ollevier - Vanthournout
			
Leandro en Jana Catrysse - Ollevier
			Lisa Ollevier
		
Patrick en Martine Vanden Abeele - Ollevier
			
Steve en Lien Vanden Abeele - Declerck
				Mila Vanden Abeele
		
		
Rik Ollevier (†)
			
Maarten Ollevier-Bracke - Emmanuella Debruyne
		
		
Peter en Petra Ollevier - Wulleman
			
Cis Ollevier en vriendin Louise
			Zoë Ollevier
Haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Merlevede - Lacante en Ollevier - Plyson.
Met dank aan:
		
		
		
		
		

haar huisartsen dr. M. Chr. Lodewyck en dr. I. Hindryckx,
haar thuisverpleegster Heidi Mabesoone,
het personeel van Familiezorg en haar poetshulp,
de dokters en personeel van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper,
de directie, personeel en vrijwilligers van het WZC Hof ten Ijzer in Reninge
en in het bijzonder haar buren Gilbert en Sigrid voor hun hulp en toewijding.

Aan onze liefde werd ontnomen

Mevrouw Suzanne Merlevede

“Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.”

