
Langzaam vervaagden herinneringen,
gleden gedachten weg en nam je afscheid van ons.
Nu nemen we afscheid van onze lieve ma en mémé.

Een sterke vrouw, een uitzonderlijke moeder 
en mémé ging van ons heen.

Mevrouw

Yvonne Bervoet
weduwe van de heer André Lefebvre († 1974)

geboren te Westouter op 24 december 1926
en overleden in het WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Poperinge
op 25 februari 2023, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Met allen die haar met liefde en genegenheid mochten omringen, nodigen wij u uit om samen  
met ons afscheid te nemen tijdens de plechtige uitvaartdienst die zal plaats hebben in de  
Sint-Eligiuskerk te Westouter op zaterdag 4 maart 2023 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot groeten na de viering.

U kunt Yvonne een laatste groet brengen in het 
Funerarium Demuys, Duinkerkestraat 143 te Poperinge.
Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Dit melden u

Hugo Lefebvre ‒ Maria Dubois
 Liesbeth en Bart
  Zita, Kasper
 Kristof en Els
  *Jesse, Jomme
 David en Annelies
  Arne, Lauren
 Cindy en Stijn
  Frauke, Simon

Paul Lefebvre ‒ Jenny Dewitte
 Miguël en Kelly
 Frédéric en Roseline
  Mila, Léon

Dirk Lefebvre ‒ Gerda Barbery
 Rebecca
  Loeka, Launa, Gilles
 Christophe
 Nicolas en Sandra 
  Enzo
 Darline en Lieven
  Alizee, Lorenzo, Jeanne haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

† Simonne Bervoet ‒ † Joseph Decraemere en familie
Jeanne Bervoet ‒ Gerard Walbrou en familie
Jacqueline Bervoet ‒ † Robert Noppe en familie
† Germain Bervoet ‒ † Monique Vanhove en familie haar broer, zussen, schoonbroers,
† Alice Lefebvre ‒ † Jules Hardeman en familie schoonzussen, neven en nichten

Doopmeter van

 Liesbeth, Miguël, Bernard en Marleen

De families Bervoet ‒ Wildemeersch en Lefebvre ‒ Hardeman.

Met bijzondere dank aan haar huisdokter Ward Dierickx en de directie 
en het personeel van het WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis.

 


