We hebben jou laten gaan met pijn in het hart
maar zijn zo dankbaar om alle warme herinneringen
die jij ons hebt achtergelaten.

Dit melden u:
zijn echtgenote;
Je hebt je hoofd zacht neergelegd en je ogen gesloten.
Je hebt de rust gevonden waar je naar zocht.

De heer

Hector PANDELAERE
echtgenoot van mevrouw

Lizette FOURNEAU

Lizette FOURNEAU
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;
Ingrid PANDELAERE,
		 Julie VAN HERPE en Bram DE VOS, Tuur
		 Louis VAN HERPE
		 Charles VAN HERPE
Leen PANDELAERE en Christophe MINNE
		Nicolas MINNE
		Arthur MINNE

Geboren te Nederename op 21 maart 1937 en
overleden te Deinze op 20 juli 2020.

zijn zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten;

Gezien de omstandigheden zal het moment van afscheid in intimiteit plaats hebben
in de aula van uitvaartcentrum Lefèvre | Waregem.

Michel † en Julienne FOURNEAU - VAN ACKERE en familie
Marcel † en Georgette FOURNEAU - VERVAECK en familie
Marcel † en Alice † BRACKE - FOURNEAU en familie
Roger en Henriette BEIRLAEN - FOURNEAU
André en Agnes VERSCHELDE - FOURNEAU en familie
Odette † FOURNEAU

U kunt de plechtigheid meevolgen via livestream op ZATERDAG 25 JULI 2020 vanaf 10.20 uur.
uur
De link en het wachtwoord kunt u zaterdagvoormiddag terugvinden op
het online rouwbericht: www.uitvaartcentrumlefevre.be/rouwberichten/hector-pandelaere
Daarna zal hij rusten op de begraafplaats van Sint-Eloois-Vijve,
gelegen aan de Emiel Clausstraat.

Er is geen gelegenheid tot een laatste groet in het funerarium.
Bewaar de mooie herinneringen aan Hector in uw hart.

Norbert † en Leona † BECAUS - PANDELAERE en familie
André † en Juliette PANDELAERE - SCHIETTECATTE en familie
Albert † en Maria † DE TEMMERMAN - PANDELAERE en familie
Elie en Greta ELIAS - PANDELAERE en familie
Gabriël en Eliane PANDELAERE - DE VUYST en familie
Rita PANDELAERE en familie

de families PANDELAERE - VANDENABEELE en FOURNEAU - DEBLAERE.
Een welgemeende dank voor hun goede zorgen aan:
Dokter P. Derycke,
de medewerkers van Integra Thuiszorg en Domein Kloosterhof,
de diensten Oncologie en Geriatrie van het AZ Sint-Vincentius te Deinze.
Rouwcorrespondentie:

Waregem-Wielsbeke - T 056 611 610

Uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 - 8790 Waregem, t.a.v. familie PANDELAERE
Online condoleren via www.uitvaartcentrumlefevre.be/rouwberichten/hector-pandelaere

