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 Zij leeft verder in de blijvende herinnering van 

 Haar kinderen
       Chris en Griet Herzeel - De Coninck
       Jo en Ilse De Coninck - De Bisschop
 
 Haar oogappels
       Laure en Aaron
       Lander
       Stien en Arnaut
    
 Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
       Marcel † en Roza † Van de Velde - Verbeiren
  kinderen en  kleinkinderen
       Gustaaf † en Pauline † Van de Perre - Van de Velde
  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
       Kamiel † en Liliane † Van de Velde - De Cock
  en kinderen
       Pierre en Maria Van de Velde - Gaudeus
  kinderen en kleinkinderen
       Guido en Marie-Jeanne Pletinck - De Coninck
  kinderen en kleinkinderen
       Hugo en Maria Quintelier - De Coninck
  kinderen en kleinkinderen
       Yvan en Marleen De Swaef - De Coninck
  kinderen en kleinkinderen
 
 Haar neven en nichten

De families Van de Velde - Mertens en De Coninck - De Brandt. 

Wij danken voor hun goede zorgen
      haar huisarts Dr. Krista André
      het team van Faluintjeszorg
      het verzorgend personeel van het O.L.Vrouwziekenhuis Aalst 

 
Rouwbetuigingen

       Familie Mevr. Diane Van de Velde
       p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer
	 						Langestraat	254	-	1790	Affligem	
       Online via www.steveds.be

Ik ga nu weg van wie ik hou
en ga nu terug naar degenen
van wie ik gehouden heb.

Omgeven door de liefde van ons allen
is zachtjes van ons heengegaan

 
mevrouw

Diane Van de Velde
 

echtgenote van de heer Willy De Coninck † 2014

Zij werd geboren te Baardegem op 14 april 1947
en is overleden in het O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst

op 23 februari 2023, gesterkt door het sacrament van de zieken.

 
Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Diane

tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Walburga te Meldert
op woensdag 1 maart 2023 om 10 uur.

 
Nadien volgt de bijzetting van de asurne in

het urnenveld van de begraafplaats te Meldert. 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan Diane een laatste groet brengen in het funerarium Steve De Saedeleer-
Buggenhoudt-Bellemans, Langestraat 254 te Hekelgem, 

maandag tussen 19 en 20 uur.

Gedenk Diane met een vroom gebed.


