
Dat nu die lieve handen rusten, 

zij hebben toch zoveel goed gedaan, 

zij droegen ‘s levens last en lusten 

maar brachten altijd liefde aan. 

 

Bedroefd maar dankbaar om de liefde die zij ons gaf 

melden wij u het overlijden van 
 

mevrouw 

Lea De Nutte 
 

weduwe van de heer Amedée Eylenbosch (†2009) 
 

geboren te Meerbeke op 17 oktober 1932                        
en gesterkt door haar geloof, overleden  

in WZC Ter Bake te Denderleeuw op  
24 augustus 2017. 

 

De plechtige uitvaartliturgie zal opgedragen worden     

in de Sint-Amanduskerk te Borchtlombeek                 

op donderdag 31 augustus 2017 om 10 uur,          

gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de     

begraafplaats Rustheuvel te Borchtlombeek. 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur. 
 

Namis in voornoemde kerk op 1 oktober om 10.30 uur. 

 

 

Gelegenheid om Lea nog een laatste groet te brengen wordt u 

geboden in de groetkamer van rouwcenter Segers,             

Kwinkeleer 115 te 1760 Pamel Roosdaal                                   

op dinsdag 29 augustus van 18 uur tot 19 uur. 

Rouwen om dit afscheid: 
 

Rhonny en Rita Meulenyzer-Eylenbosch, 

 Thijs en Jamien Van Muylem-Stoelzaet, 

  Vic en Dré, 

 Jenthe Meulenyzer en vriend Ruben, 

Eric Boriau (†)  

en Monique Eylenbosch en partner Jaak Volkaert, 

 Tim en Jolien Van Landuyt-Boriau, 

Stefaan en Annick De Neef-Eylenbosch, 

 Glenn en Ines De Neef-Prieels, 

 Joran De Neef, 

                               haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen; 

 

Marcel (†) en Madeleine (†) Lauwaert-De Nutte, 

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Willy (†) en Jeanne Verbeiren-De Nutte, 

André De Nutte,    

                              haar zus, broer, neven en nichten; 

de neven, nichten en verwanten, 

de families De Nutte, Eylenbosch, Van Cutsem en Van Bellinghen.

  

                
Speciale dank aan haar huisartsen Jacques en Len  

Van der Donckt alsook het personeel van WZC Ter Bake  

te Denderleeuw voor de goede zorgen. 
 

 

 

Schriftelijk condoleren: familie Lea De Nutte 

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via  

www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

Uitvaartverzorging Rouwcenter Segers Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. Tel. 054/331764   


