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

Het maakt ons stil en verdrietig
om afscheid te moeten nemen van

DE HEER

Raymond Lannoo
echtgenoot van mevrouw Eliane Verzelen

geboren te Wingene op 12 april 1939 en overleden 
in het W.Z.C. Mariaburcht te Dentergem op 13 augustus 2020, 

gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Adjudant-chef op rust bij de Rijkswacht

Dit melden u:

Eliane Verzelen zijn echtgenote

Bernice Lannoo  - Zuster Reingard, Zuster van het Geloof
André (†) en Christa Lannoo - Verbeke en familie
Bertrand Lannoo en Simonne Verbiest en familie
José en Mieke Lannoo - Debaets en familie

Gilly (†) en Jeanne (†) Fierens - Verzelen en familie
Jerome (†) en Madeleine (†) Soetaert - Verzelen en familie
Jacques (†) en Christiane Nuytens - Verzelen en familie
Lucien (†) en Aline (†) Verzelen - Claerhout en familie
 zijn zus, broers, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Lannoo - Verzelen - Puype - Van Renterghem.

Met dank aan zijn huisarts,
zijn thuisverpleegkundige Ann Van Severen en haar team,

de zusters, de directie, het personeel en de vrijwilligers 
van het W.Z.C. Mariaburcht te Dentergem.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Lannoo - Verzelen
Kouter 56, 9800 Deinze

Wegens het coronavirus/covid-19 
zal de plechtige uitvaartliturgie

in de Sint-Agneskerk te Wontergem 
gevolgd door de begrafenis in de familiegrond 

op de plaatselijke begraafplaats in beperkte kring plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip en burgerzin.

U kan een laatste groet aan Raymond brengen 
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur, 
dit tot en met woensdag 19 augustus 2020.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen.



DE HEER

Raymond Lannoo
12 april 1939 - 13 augustus 2020 


