
Dank voor al die mooie jaren, 

dank voor alles wat je voor ons deed, 

dank u ma. 

We zullen nooit vergeten 

wat je voor ons bent geweest. 
 

Met veel liefde en warmte nemen we afscheid van 

Valentine Van Cutsem 
 

Lid van  Samana Pamel en O.L.Vrouw Lombeek 
 

weduwe van Frans Lievens (†2005) 

 

geboren te Pamel op 15 juni 1929 en er omringd  

door haar dierbaren, overleden op 28 september 2018, 

gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk. 

  
 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid  

te nemen van Valentine in de Sint-Apolloniakerk, 

Kapelleweide te Ledeberg-Roosdaal 

op vrijdag 5 oktober 2018 om 10 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 
 

Aansluitend zullen we haar herenigen met haar echtgenoot 

op de begraafplaats te Roosdaal, Lostraat. 

 

Er is een autobus voorzien. 

 

Namis in voornoemde kerk op 4 november om 10.30 uur. 

 
Indien u Valentine nog een laatste groet wil brengen, 

bent u welkom in het Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115  

te Pamel op woensdag 3 oktober van 18 tot 19 uur. 

Rouwen om dit afscheid: 
 

Jos en Viviane Van Damme - Lievens, 

Geert (†) en Myriam Van Der Biest - Lievens, 

                                                             haar kinderen; 

Andy en Inge Van Rossem - Van Damme, 

 Erinn, 

 Finn, 

Joren en An Van Damme - Lissens, 

 Sam, 

 Geike, 

Sven en Kelly Haesebroek - Van Der Biest, 

 Noya, 

                            haar klein- en achterkleinkinderen; 

Delen in dit verlies: 

haar zus, schoonbroers en schoonzus, 

de neven, nichten en verwanten, 

de families Van Cutsem, Lievens, Van Belle en De Mol. 

 

 
 

Met dank aan haar huisarts Dr. Gijssels,  

de thuisverpleegsters Karin, Cindy, Ines, Silvia 

voor de liefdevolle zorgen die Valentine mocht ontvangen. 

 

 

 
 

Schriftelijk condoleren: 

Familie Valentine Van Cutsem 

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          www.rouwcentersegers.be 


