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De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding: 

haar huisarts, Dr. Luc Deryckere, 
directie, personeel en vrijwilligers van het wzc H.Familie te Kuurne, 
haar thuisverpleegsters, 
de medewerkers van Familiezorg
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd. 

Rouwadres: 

familie van mevrouw Nelly Vandenbroucke
p.a. Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27
8870 Izegem

Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere vrouw



MEVROUW

NellyVandenbroucke
weduwe van de heer Gerard Vandekerckhove († 2012)

Nelly werd geboren te Hulste op 6 april 1931
en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen in het
wzc H. Familie te Kuurne op woensdag 18 januari 2017.

Ze werd gesterkt door het ziekensacrament.

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend,
melden wij u met stil verdriet het overlijden van

De uitvaartdienst met eucharistieviering, 
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Petrus te Hulste
op woensdag 25 januari 2017 om 10.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.10 uur.

Aansluitend begeleiden we Nelly naar haar laatste rustplaats
in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Hulste.

Voor een laatste groet bent u welkom in het funerarium Depoorter,
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,

elke werkdag van 15 tot 19 uur. Op zaterdag van 14 tot 17 uur.

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be

Ze leeft verder in het hart van

haar kinderen en kleinkinderen: 

Jos en Babs Vandekerckhove - Verstraete
Sanne en Jonathan, ... ♥
Lander en Janne

(†)Geert en Susy Delaere - Vandekerckhove
Arieke
Hella en Thomas

Guy en Carine Vandekerckhove - Comyn
Pieter-Jan en Charlotte

Wim en Lucy Callens - Vandekerckhove
Stine
Wietse

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten: 

(†)Rafaël en (†)Lydie Kerckhof - Vandenbroucke en familie
(†)Maurice Vandenbroucke

Robert en Cecile Desimpelaere - Degrande en familie
Willy en (†)Lena Degrande - Vanassche en familie
(†)Robin en Rosa Malfait - Degrande en familie
Jan en Christian Vanderbeken - Degrande en familie

De families Vandenbroucke - Vernackt
De families Vandekerckhove - Tuytens - Degrande


