
In liefde moeten we afscheid nemen van

Victor  kan begroet worden in het “Rouwcentrum Sabbe”, 
Tieltstraat 76 te Meulebeke, elke weekdag van 16u30 tot 19 uur.

 

de heer

Victor Delmotte
echtgenoot van mevrouw Angèle Dewaele

Geboren te Meulebeke op 6 maart 1932
Overleden te Tielt op 29 augustus 2020

De uitvaartliturgie zal plaatshebben in beperkte kring door de coronamaatregelen in 
de parochiekerk van O.L.-Vrouw Bezoeking te Meulebeke - MARIALOOP, 
gevolgd door de crematie en de plaatsing van de urne in de urnenkelder 

op de begraafplaats te Marialoop.

Dit melden u met droefheid:

Angèle Dewaele                                                                                         zijn echtgenote

Marc en Katelijn Delmotte - Vandekerckhove

      Yens en Jolien Delmotte - Pattyn-Arickx, † Benoît, Gauthier
      Daen en Inès Valcke - Delmotte, Louka

Alain en Marleen Decraene - Delmotte

                                       zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

† André en † Maria Lauwers - Delmotte en familie
† Jozef en Marie-Louise Delmotte - Geldhof en familie
† Aloïs en Lia Devlamynck - Delmotte en familie
Frans en † Esther Delmotte - Van Houtte en familie

                       zijn broer, zus, schoonzus, neven en nichten van de familie Delmotte
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Victor Delmotte 
° 6 maart 1932      † 29 augustus 2020

† Gilbert en † Thérèse Fauvarque - Dewaele en familie
† Joël en † Anna Maes - Dewaele
† Rafaël en † Maria Dewaele - Windels en familie
† Noël en † Marie-Madeleine De Smet - Dewaele en familie
† George en Clara Windels - Dewaele en familie
† André en † Josephine Biebaû - Dewaele en familie
Jozef en Herlinda Dewaele - Van Eecke
Joseph en Palmyre Timmerman - Dewaele en familie
                       zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van de familie Dewaele

Delen ook in het verdriet de familie Delmotte Vanluchene en Dewaele - Matton

De familie heeft een dank voor:
de dokters en het personeel van het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt
de directie en personeel van het Woonzorgcentrum Rozenberg te Oostrozebeke
zijn huisdokter Dr. Verschoore
zijn thuisverpleegkundige Katy
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