
Haar hart was de zomer fel 
en als de winter bruisend. 

Ze wist te geven zonder tel, 
begrip en goedheid zonder wel, 

een moeder uit de duizend.
Leo Vercruysen

Mevrouw

Edith Vermeulen
echtgenote van de heer Valère Hillewaere

geboren te Waardamme op 21 december 1930 
en overleden te Roeselare op woensdag 4 juli 2018,

gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
vindt plaats in de Sint-Amanduskerk te Hooglede

op dinsdag 10 juli 2018 om 10 uur.

Rouwbetuiging na de dienst.

Daarna begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats, 
de familiegrafkelder op de begraafplaats te Hooglede. 

Er is gelegenheid om Edith een laatste groet te brengen  
in het funerarium Commeyne, Westlaan 202 te Roeselare, 

elke dag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 18 uur,
zon- en feestdagen gesloten.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dit melden u: 

Valère Hillewaere                                                                                                   haar echtgenoot

†Dirk en Marleen Hillewaere - Pattyn
   Hans en Annelies Vermeersch - Hillewaere
   Karel en Marlies Hillewaere - Devos
    Cyriel en Lisette

Philip en Mireille Hillewaere - Degryse
   Ruben en Liesbeth Hillewaere - De Meulemeester
    Odette en Alice
   Pieter en Lien Glibert - Hillewaere
    Jeanne en Alma

Peter en Kaat Hillewaere - Hoornaert
   Sam en Elise Hillewaere - Cornelissens
    Otis
   Kenneth en Nel Vandaele - Hillewaere

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

†Hilaire en †Denise Vermeulen - Verfaillie en familie 
†Agnes Vermeulen
†Victor en †Lugarde Vermeulen - Nollet en familie 
†Jacques en Julienne Vermeulen - Plysier en familie 
†Emiel en †Esther Duyvejonck - Vermeulen en familie
†Jozef en Rosa Vermeulen - Misplon 
Thierry en Anna Vermeulen - Cornette en familie 
†Raphaël en Marie-Louise Vermeulen - Langbeen en familie
Roland en Bernadette Cornette - Vermeulen en familie 
Lutgarde Vermeulen en Greta Cappelle

†Albert en †Lutgarde Bulcke - Hillewaere 
†Hubert en Denise Schepens - Hillewaere

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vermeulen - Six en Hillewaere - Vanpeteghem.

Een bijzonder woord van dank aan haar huisarts en 
de dokters en het personeel van AZ Delta.

Rouwadres:
Uitvaartzorg Commeyne t.a.v. familie Hillewaere - Vermeulen
p/a Westlaan 202, 8800 Roeselare


