
In onze gedachten was je, 
in onze gedachten ben je, 

in onze gedachten zal je altijd blijven.

In alle eenvoud is van ons heengegaan

MEVROUW

Iselinde Schouppe
echtgenote van de heer Camiel Gelaude

geboren te Wontergem op 17 augustus 1924 
en van ons heengegaan in het W.Z.C. Mariaburcht te Dentergem 

op 20 maart 2019, gesterkt door de ziekenzalving.

 
Lid van KBG Wontergem

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

in de Sint-Agneskerk (Dentergemstraat) te Wontergem 
op DONDERDAG 28 MAART 2019 om 10.30 uur, 

gevolgd door de inzetting in de urnenkelder 
op de plaatselijke begraafplaats.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

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

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur 
en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag) 

dit tot en met dinsdag 26 maart 2019.

De rozenkrans zal doorgaan op woensdag 27 maart 2019 om 17 uur 
in de kapel van het W.Z.C. Mariaburcht te Dentergem.

Laat haar verder leven in mooie herinneringen.

Dit melden u:

Camiel Gelaude haar echtgenoot

Frank en Marianne Gelaude - Carlier
 Annelies en Tom Gelaude - Desmet
  Mona
  Marilou
 Annelore (†) Gelaude

Ria en Pierre-Paul Gelaude - Minjauw
 Kim en Stijn De Volder - Vermeulen
  Nora
  Nante
  Cas
  Celie haar kinderen, kleinkinderen
 en achterkleinkinderen

Maria (†) en Gerard (†) Schouppe - Warlop en familie
Julia (†) en Maurice (†) Schouppe - Vandeweghe en familie
Maurice (†) en Gerarda Schouppe - Baudoncq en familie
Alice en René Schouppe - Baudoncq en familie

Leona (†) en Remi Gelaude - Bollaert en familie
Omer (†) en Agnes (†) Gelaude - Vermeire en familie
 haar zus, schoonbroers, schoonzus, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Schouppe - Gelaude - De Splenter - De Vriendt.

Met dank aan haar huisarts Dr. W. Verhoeven, 
haar thuisverpleegkundige Ann Van Severen, 
de mensen van Familiezorg ‘De Zon’ Aalter, 

de directie, de zusters, 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 Schouppe - Gelaude
Kouter 56, 9800 Deinze

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



MEVROUW

Iselinde Schouppe
° 17 augustus 1924 - † 20 maart 2019


