†
“Comme le soleil, comme la lune, comme l’eau,
comme l’or, sois brillant et claire,
et reflète ce que tu as dans le cœur. “
Mevrouw

Chantal Ghysels
echtgenote van de heer Stefaan Verstuyft
geboren te Deinze op 29 augustus 1958
en omringd door haar gezin,
overleden in het AZ Maria Middelares te Gent op 2 mei 2021,
gesterkt door het Ziekensacrament.
lid van het zangkoor Nevele

De afscheidsliturgie in aanwezigheid van de asurne,
zal wegens de huidige maatregelen
plaatsvinden in intieme kring in de kerk te Poesele
op zaterdag 8 mei 2021.
Aansluitend gebeurt de inzetting van de asurne in haar urnenkelder
op het kerkhof te Poesele.
Chantal kan begroet worden in het funerarium De Wulf,
Merendreestraat 30 te Hansbeke
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 18 tot 19 uur.
Een rouwregister is niet toegelaten,
breng eventueel een condoleance kaartje mee.

Dit melden u:
Stefaan Verstuyft
haar echtgenoot
Nick en Valérie Verstuyft - Fiers
Jef
Cyriel
John en Eveline Verstuyft - Claus
Elle
Renée
haar kinderen en kleinkinderen
Marc en Nicole Ghysels - Van Der Linden
Dirk en Ria Ghysels - Gullentops
Claudine en Igor Ghysels - Vandeputte
Arlette en Peter Ghysels - De Graeve
Christine en Eric Verstuyft - Van Vlaenderen
Emiel en Mia Verstuyft - Claus
Patrick en Marinette Verstuyft - Vandenboschelle
Katleen Verstuyft
Colette Verstuyft †- Erwin Vermeire - Catherine Cocquyt
Isabelle en Filip Verstuyft - Van Heuverswyn
Paul Verstuyft † - Hilde Deweirdt - Piet Deolet
Filip en Claudine Verstuyft - Poelvoorde
haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
alsook haar neven, nichten en aanverwanten van
de families Ghysels - Yde en Verstuyft - Graveel.

Met dank aan de afdeling oncologie en het verplegend personeel D203 van het AZ Maria Middelares.

U kan de familie online condoleren via www.uitvaartdewulf.be

Laat haar verder leven in mooie herinneringen

Rouwadres:
Paepestraat 5, 9850 Deinze
www.uitvaartdewulf.be Hansbeke 09-371 52 95

