
MEVROUW

Norva Vermandel
7 oktober 1935  -  19 maart 2020



Bedroefd om haar heengaan,
maar fier en dankbaar om wat zij voor ons is geweest

melden wij u het overlijden van

†
MEVROUW

Norva Vermandel
echtgenote van de heer Cyriel Haelvoet

geboren te Aarsele op 7 oktober 1935 en er thuis,
omringd door haar gezin, van ons heengegaan

op 19 maart 2020,
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van OKRA

Wegens het coronavirus/covid-19
zal de afscheidsplechtigheid in zaal ‘Westkouter’ te Deinze

gevolgd door de inzetting in de urnenkelder
op de begraafplaats te Aarsele in beperkte kring plaatsvinden.

Een herdenkingsmis zal op een later te bepalen
tijdstip plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip en burgerzin.

Bewaar het beeld van Norva in uw hart,
er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

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

Zij leeft verder in de herinnering van:

Cyriel Haelvoet  haar echtgenoot

Johan en Marianne Haelvoet - Vandemoortele
 Ruth Haelvoet en Pieter Vande Walle
 Igor Haelvoet

Dirk en Patsy Haelvoet - Strobbe
 Delphine en Dimitri Haelvoet - Bazyn
 Aurélie Haelvoet en Ditmar Deunijnck
  Eloïse
  ♥
Peter en Svea Haelvoet - Seymortier
 Fien Haelvoet
 Kaat Haelvoet
   haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Sylvain en Jeannine Vermandel - De Smul en familie

Roland (†) en Paula Haelvoet - Heyse en familie
Marc en Yolande Lagaisse - Haelvoet en familie
Daniël en Greta Loontjens - Waerniers en familie

 haar broer, schoonbroers, schoonzussen, 
neven, nichten en verwanten

en de families 
Vermandel - Haelvoet - Van Keirsbulck - Rutsaert - Loontjens.

Met dank aan haar huisarts Dr. Maria De Volder,
haar thuisverpleegkundigen Dirk - Regine - Magali

en haar trouwe buren.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze, tel. 09 386 30 64
 Druk. Vermaercke N.V., Deinze-Astene, tel. 09 386 11 28


