
Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.

Je trotseerde storm en golven,
alleen... je had de wind niet mee.



Bedroefd maar ook dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 
melden wij u het overlijden van 

MEVROUW

Cecile Gelaude
 

weduwe van de heer Gilbert Vande Casteele († 1994)

geboren te Kanegem op 13 september 1940 en van ons heengegaan  
in het A.Z. Maria Middelares te Gent op 22 oktober 2018, 

gesterkt door de ziekenzalving.

Erevoorzitster van OKRA Grammene

De plechtige uitvaartliturgie met de asurne 
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden 

in de Sint-Jan Baptistkerk (Koffiebeekstraat) te Grammene 
op ZATERDAG 27 OKTOBER 2018 om 11 uur, 
gevolgd door de verstrooiing van haar as 

op het plaatselijk kerkhof.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

U kan een laatste groet aan Cecile brengen in het funerarium De Boever-Drijoel, 
Kouter 56 te Deinze, iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur, 

dit tot en met donderdag 25 oktober 2018.

 

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven.

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Zij leeft verder in de herinnering van:

Rudi en Nathalie Vande Casteele - Tack
 Jan Vande Casteele
 Piet Vande Casteele en Aurelie Polfliet

Chantal Vande Casteele
 Sandra en Ruben Hoste - Depoortere
  Ciara
  Robbe
  Arwen
 Christophe en Alicia Hoste - Decavele
  Amira
  Annabel

Luc en Kristina Vande Casteele - Sojat haar kinderen, kleinkinderen  
 en achterkleinkinderen 

Cyrille (†) en Agnes Gelaude - Claeys en familie
René (†) en Elza Gelaude - De Rycke en familie haar schoonzussen,
 neven, nichten en verwanten

en de families Gelaude - Vande Casteele - Braekevelt - Claeys.

Met dank aan haar huisarts Dr. L. Van Braeckel, 
haar thuisverpleegkundige Ann en haar team, 

de dokters en het personeel van het A.Z. Maria Middelares te Gent.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Gelaude - Vande Casteele
Kouter 56, 9800 Deinze


