
Van harte dank aan haar huisarts dr. E. Maenhout,
dr. H. Baeyens en team van het AZ Alma in Eeklo
en de directie, het personeel met in het bijzonder

de afdeling Horizon 2 en de vrijwillige medewerkers
van het WZC Ons Zomerheem in Zomergem.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart
t.a.v. de familie van mevrouw Irène Saelens, 

Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem - Tel. 09 372 73 26 
Condoleren: www.funeralservices.be
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Graag geziene zus, schoonzus en tante van

 Marcel † en Maria † Poelman - Saelens en familie,
 Marcel Saelens †,
 Maurice † en Maria † Saelens - Van Maldeghem en familie,
 Omer † en Ivonne Everaerd - Saelens en familie,
 André en Ivonne Saelens - Goossens en familie,
 Gabriël † en Christiana Wille - Saelens,
 Robert † en Elza † Sierens - Van de Voorde en familie,
 Omer † en Celina † Van de Voorde - De Muer en familie.

Alle aanverwanten van de families Saelens, Van de Voorde,
Vervynckt en Snoeck rouwen mee.

In de rimpels
van jouw aangetekend aangezicht

ligt de geschiedenis van jouw leven.

Nooit heb je geklaagd,
de strijd heb je

ten einde toe gestreden.

Laat ons jouw
ogen sluiten

en jouw wangen strelen,
warm en dankbaar,

om ’t schone
dat je ons hebt gegeven.

- Guy Vercruyssen -

Ga maar en laat los,
er is iemand aan de andere kant

die op je wacht …

† 

We bewaren vele dankbare en mooie herinneringen aan

mevrouw

Irène Saelens
weduwe van de heer Benoni Van de Voorde † 2015

geboren in Ursel op 2 juni 1929 en overleden in het AZ Alma
in Eeklo op 25 juli 2022, getroost door de ziekenzegen.

Lid van Femma, OKRA en Ferm Zomergem.

We hebben in kleine kring afscheid van haar genomen.


