Er is een tijd van zaaien
en een tijd van oogsten,
een tijd van ploegen
en een tijd van rusten.

Dit melden u:
zijn echtgenote:
Godelieve Verstraete
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Hendrik en Martine Clarysse-Lannoy
Korneel
Sara en Xavier, Stan, Mirthe
Nel en Alex, Seppe
Lisa en Nick, Robin

Wil samen met ons dankbaar gedenken

De heer

Lucien Lannoy
Echtgenoot van mevrouw Godelieve Verstraete
Geboren te Ledegem op 3 augustus 1926.
Met de bekwame zorgen en vriendelijke toewijding van zusters, dokters, personeel,
bijgestaan door zijn dierbaren en gesterkt door het ziekensacrament is hij zachtjes
in de Heer ontslapen te Dadizele in Maria’s Rustoord op 4 februari 2019.
Lid van OKRA

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de St.- Theresiakerk te Slypskapelle
op zaterdag 9 februari 2019 om 10.00 uur.
Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst
Daarna volgt de crematie, waarna bijzetting van de as
in het urnenveld op de begraafplaats te Slypskapelle.
Het rozenhoedje zal gebeden worden in de kapel van Maria’s Rustoord
op vrijdagavond 8 februari 2019 om 16.30 uur.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “Serrus” Plaats 1 te Ledegem,
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, vrijdag tot 18.00 uur.

Dries en Hilde Denolf-Lannoy
Thomas en Sofie, Thibo, ♡
Charlotte en Glenn, Obe
zijn broers, schoonzussen, neven en nichten:
Remi † en Celina † Lannoy-Vandelannoote en familie
Maurice † en Elisabeth † Lannoy-Vandoorne en familie
Maria † Lannoy
André † en Elisabeth † Lannoy-Vangheluwe en familie
Henri † Lannoy
Marcel † en Henriette † Delva-Lannoy en familie
Pascal en Thérèse Lannoy-Huyghebaert en familie
Michel en Monique Lannoy-Sieuw en familie
Antoon † en Annie † Vanhee-Verstraete en familie
André † en Paula † Braeye-Verstraete en familie
Julien † en Blanche † Ollivier-Verstraete en familie
Maria † Verstraete, Zuster Isidora
Lia † Verstraete, Zuster Arnolde
Marie-Josée † Verstraete, Zuster Katrien
Odette † Verstraete
Cecile † Verstraete en Jeanne Leger
Robert † en Agnes † Vindevogel-Verstraete en familie
André † en Mariette Langlet-Verstraete en familie
Arnold † Verstraete
De families:
Lannoy-Duthoit en Verstraete-Sioen
Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Lucien Lannoy
P/a Plaats 1 – 8880 Ledegem

- Uitvaartzorg “Serrus” 056 42 30 28 -

