
Dank moeder voor al die mooie jaren, 

dank voor alles wat je voor ons deed. 

We zullen nooit vergeten wat je voor ons bent geweest. 

 

Diepbedroefd maar dankbaar voor haar leven onder ons 

melden wij u het overlijden van 

 

mevrouw 

Maria De Luyck 
 

Lid van Ziekenzorg en OKRA Okegem 

 

echtgenote van 

 

Joseph Van Schelvergem (†1996) 
 

 

geboren te Liedekerke op 21 augustus 1926 en gesterkt  

door de Ziekenzalving, overleden in het WZC OLV  

te Roosdaal op 10 augustus 2020. 

 

 

Wij nemen afscheid van Maria in intieme kring        

in de O.-L.-Vrouw Presentatiekerk te Okegem 

op donderdag 13 augustus 2020, gevolgd door de  

bijzetting bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Okegem. 

 

Covid-19 verhindert ons helaas 

om met meer mensen afscheid te nemen. 

 
                                                   
 

Er is gelegenheid om Maria een laatste groet te brengen 

in de groetkamer van rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 

te Roosdaal-Pamel op woensdag 12 augustus 2020  

van 18.30 tot 19.30 uur. 

 
 

Dit melden u met droefheid, maar gesterkt door mooie herinneringen: 

 

Jean en Marleen Hoffman - Van Schelvergem, 

Freddy en Marie-Jeanne Vanderplas - Van Schelvergem, 

Marcel en Veerle Van Schelvergem - Timbremont, 

                              haar kinderen; 

Jean-Paul en Maria Goossens - Hoffman, kinderen en kleinkinderen, 

Dirk en Anja De Nul - Hoffman, kinderen en kleinzoontje, 

Jürgen en Cindy Hoffman - Geeroms en kinderen, 

Stefan en Vanessa Vanderplas - Assys en dochter, 

Andy en Wendy Vanderplas - Strobbe en kinderen, 

Bert en Lucinda De Boitselier - Vanderplas en kinderen, 

Sam Van Schelvergem, 

Eva Van Schelvergem, 

            haar kleinkinderen, achterkleinkinderen  

                en achterachterkleinkinderen; 

Delen in dit verdriet:  

haar zus, de neven en nichten van de families 

De Luyck, Van Schelvergem, Lievens en De Leeuw. 

 
 

 

Warme woorden van dank aan haar huisarts dokter Van Der Elst  

en het verplegend en verzorgend personeel van het WZC OLV te Pamel 

voor de liefdevolle zorgen die ons moeder mocht ontvangen. 

 

 

 
                                 

 

 

Schriftelijk condoleren: 
Familie Maria De Luyck 
p/a rouwcenter Segers 

Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal. 
 

 
Digitaal condoleren via   

www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren. 
 


