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De dood is niet het doven van het licht; 
maar het uitblazen van de lamp 
omdat de dag is aangebroken.

    Tagore

In de vreugde van de verrezen Heer werd opgenomen

MEVROUW

Lea Van Daele
weduwe van de heer Karel Timmermans († 1996)

geboren te Antwerpen op 12 november 1924 
en van ons heengegaan, omringd door haar familie, 

in het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze 
op 12 februari 2022, gesterkt door de ziekenzalving.

 
U wordt uitgenodigd om samen met ons en de Heer te danken 
voor dit mooie en rijk gevulde leven tijdens de eucharistieviering 

in de Sint-Niklaaskerk (Pastoriestraat) te Meigem 
op ZATERDAG 19 FEBRUARI 2022 om 9.30 uur. 

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Nadien zal in familiekring haar stoffelijk overschot aan de aarde 
toevertrouwd worden op de begraafplaats te Merksem (Zwaantjeslei) 

waar ze in vrede zal rusten bij haar echtgenoot.

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

Dit melden u:

Ludo Timmermans
 Jonathan
 Annelies en Tim
 Ruben
 Lukas

Ria Timmermans
 Marina en Jan

Peter en Sirja Timmermans - Aalto
 Olivia
 Felix
 Christine en Steve
  Casper haar kinderen en kleinkinderen
 

en de families 
Van Daele - Timmermans - Van den Bossche - Verhaert.

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

op maandag, dinsdag en woensdag van 17 tot 18.30 uur.

Een oprechte dank aan haar huisarts Dr. K. Van Caenegem, 
het personeel en de vrijwilligers van het W.Z.C. Sint-Vincentius

te Deinze in het bijzonder aan afdeling ‘De Kerselaar’
om haar zorgend en liefdevol bij te staan 

in haar laatste mooie jaren.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Van Daele - Timmermans
Kouter 56, 9800 Deinze



MEVROUW

Lea Van Daele
12 november 1924 - 12 februari 2022


