Helpen was je leven.
Voor iedereen stond je klaar.
Dank voor alles wat je hebt gegeven.
Dank voor hetgeen wij betekenden voor elkaar.

Met groot verdriet,
maar gesterkt door vele fijne herinneringen,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw Nicole Spriet
weduwe van de heer Robert Vandecasteele († 2008)
Zij is geboren in Brugge op 23 juli 1947 en is in Torhout,
na een moedig gedragen ziekte en omringd door haar familie,
van ons heengegaan op 24 oktober 2021.
_______

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 29 oktober 2021 om 11.30 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.
Na de crematie volgt de bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats van Ichtegem.
U kunt Nicole een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

Zij is de moeder en oma van:
Jan en Sofie Vandecasteele - Vansteenkiste
		
Tristan en Ewoud, haar oogappels
Zij is de zus en tante van:
Annie Spriet
		
Lieven en Nele Geerinck - Verbrugghe
			 Boris en Roan
		
Tom en Marie Verbrugghe - Verougstraete
			 Enora en Luna
De familie van Robert:
Ive en Katrien Vanborm - Vandecasteele
		
Sarah, Ruben en Valentine
Filip en Nathalie Vandecasteele - Nuytten
Haar schoonbroer, schoonzussen en familie:
Roger † en Ludwine Vandecasteele - Coolman
Wilfried en Christiane Vandecasteele - Vandenbroucke
		
Pieter en Isabel Vercruysse - Vandecasteele
			Lars
De families Spriet - Goethals en Vandecasteele - Decorte.
De familie dankt voor de warme en respectvolle zorgen:
haar huisarts dr. H. Sioen,
haar thuisverpleging Kurt Vanthuyne,
de dokters en personeel van het oncologisch dagcentrum
van AZ Delta campus Rembert in Torhout,
Professor Ceelen van UZ Gent
en allen die Nicole en haar familie gesteund hebben
in deze moeilijke tijd.

