
 
Je bent zo zacht uit onze handen gegleden, 

onhoorbaar ben je van ons heengegaan. 

We dromen dankbaar van ‘t verleden, 

we hebben stil je ogen toegedaan. 
 

 

† 
 
 

In liefde met elkaar verbonden 

nemen wij afscheid van 

mevrouw 

Hélène Andries  
weduwe van 

de heer Raoul Van de Casteele † 2011. 

Zij werd geboren in Zomergem op 19 april 1931 

en overleed er thuis op 6 januari 2018, 

getroost door het sacrament van de ziekenzalving. 

 
De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 

zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Martinus van Zomergem, 

op VRIJDAG 12 JANUARI 2018 om 10.30 uur. 

Aansluitend zal zij begraven worden in de familiegrafkelder 

op de gemeentelijke begraafplaats. 

Voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid 

is er mogelijkheid tot groeten in het uitvaartcentrum Van de Velde, 

Kerkstraat 9 te Zomergem, van 10 uur tot 10.20 uur. 

Hélène kan begroet worden in het mortuarium 

van het WZC Ons Zomerheem, Dreef 47 te Zomergem, 

van maandag t.e.m. donderdag van 18 uur tot 19 uur. 

Er is een parochiale namis in dezelfde kerk 

op zondag 11 februari 2018 om 10.30 uur. 

 
 

 
                Zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van 

                                    Roger en Véronique Seghers - Van de Casteele 

                                            Wim en Femke Van Puyvelde - Seghers 

                                                    Amber en Lotte Van Puyvelde 

                                    Heinz en An Van de Casteele - Machtens 

                                            Elias Van de Casteele. 

                Graag geziene zus, schoonzus en tante van 

                                    Arsène † en Diana † Cattoir - Andries  

                                            en familie 

                                    Juliaan † en Juliana † Snoeck - Andries  

                                            en familie 

                                    Gabriël en Monique † Van Campe - Andries 

                                            en familie 

                                    René † en Berenice Cleppe - Van de Casteele 

                                            en familie. 

                De families Andries, Van de Casteele, Van de Velde en Sierens 

                delen mee in de rouw bij het verlies van hun dierbaar familielid. 

                Van harte dank aan iedereen die goed voor haar gezorgd heeft.  

                Correspondentieadres 

                                    Van de Velde Uitvaart 

                                    t.a.v. de familie Van de Casteele  

                                    Kerkstraat 9 - 9930 Zomergem 
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