
Marie-José Van de Velde

18 mei 1931 - 11 januari 2018

     Lokeren       09 348 01 44   



Dit melden u met droefheid:

Paul Poppe

haar echtgenoot,

Dirk † Poppe

haar zoon,

Ard en Heidi  Govaert - De Saegher 

 Niels

haar pleegzoon, diens echtgenote en hun zoon,

Emiel en Marie-Louise Poppe - Van de Velde, kinderen en kleinkinderen

Gerard † en Mariette Poppe - Van de Velde, kinderen en kleinkinderen

Gaston en Hilda Dias - Poppe, kinderen en kleinkinderen 

Willy en Martha Vervaet - Poppe, kinderen en kleinkinderen 

Ward en Martha Poppe - Van Driessche, kinderen en kleinkinderen

Rudy en Marijke Poppe - Maenhout, kinderen en kleinkinderen 

Walter en Kathleen Note - Poppe, kinderen en kleinkinderen, 

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

Stefan Poppe

haar petekind,

Julien en Rita De Maesschalck - Audenaert

Rony en Jo Govaert - Deforche

haar dierbaren,

de families Van de Velde, Poppe, Audenaert, De Maesschalck, Govaert en De Saegher. 

Met dank aan haar huisarts dr. M. D’Hollander,

aan de thuisverpleging van het Wit-Gele-Kruis alsook aan de artsen en het verplegend 

personeel van de dialysecentra in AZ Sint-Lucas en het medisch centrum te Zelzate. 

U kan online condoleren via www.uitvaartcentrum-vanlent.be 

    

Marie-José Van de Velde
echtgenote van Paul Poppe

geboren te Lokeren op 18 mei 1931en

overleden te Gent op 11 januari 2018,

gesterkt door het gebed.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatshebben in de Onze-Lieve-Vrouw Kopkerk, Kopkapelstraat 1 te Lokeren,

op woensdag 17 januari 2018 om 11 uur.

Gelegenheid tot groeten vanaf 10.30 uur.

Daarna volgen de crematie te Lochristi 

en de teraardebestelling van de urne op de stedelijke begraafplaats Bleekmeers te Lokeren.

Marie-José zal worden herdacht in de eucharistieviering op 

zaterdag 17 februari 2018 om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Kopkerk. 

U kan Marie-José een laatste groet brengen in 

Uitvaartcentrum Van Lent, Bleekmeersstraat 62 te Lokeren, 

op dinsdag 16 januari 2018 van 19 tot 19.30 uur. 

†

Dankbaar voor haar leven, voor de liefde en vriendschap die zij gaf, 

nemen we afscheid van 
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