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Als het leven je ontglipt en de dood is zo dichtbij,
dan verdwijnt de woede en voel je je vrij.

De strijd is gestreden,
je hebt je best gedaan;
je pijn zal verdwijnen.

Je wist dat je moest gaan.

Wij nemen afscheid van

mevrouw

Solange Schottey
echtgenote van de heer André DEBLIECK († 2020) 

geboren te Houtem (Veurne) op 10 juli 1933 
en zachtjes ingeslapen in Woonzorgcentrum Sint-Bernardus 

te De Panne op 27 oktober 2020.

De afscheidsdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen zal 
plaatsvinden in de aula van Uitvaart Cura, Veurnestraat 136 te 

De Panne op dinsdag 3 november 2020 om 10 uur. 
Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in de familiekelder 

op de begraafplaats te Houtem.

Tijdens de afscheidsdienst is het dragen van 
een mondmasker verplicht.

NOCH BLOEMEN – NOCH KRANSEN

Voor een stil moment bij Solange bent u welkom in het 
funerarium van Uitvaart Cura  

op woensdag 28 en donderdag 29 oktober, 
telkens van 15 tot 16 uur. 

Dit melden u:

Luc en Arlette DEBLIECK – VAN CRAENENBROECK,
 Tommy en kinderen,
 Jimmy en Jessica en kinderen,
 Ringo en Nathalie en kinderen,

Conny DEBLIECK,
 Pieter en Kimberly,
 Jolien, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

†) Urbain en Alice BRUNET – SCHOTTEY en familie,
(†) Raphaël en Rachel LOWAGIE – SCHOTTEY en familie.

haar zussen,  schoonbroers, neven en nichten;

(†) Roger en Georgette PINSON – DEBLIECK en familie,
(†) Henri en (†) Yvonne DEBLIECK – BELLYNCK en familie,
(†) Daniël en Mariette DEBLIECK – MAELSTAF en familie,
(†) Gerard en (†) Germaine DEBLIECK – BRAEME en familie,
Robert en Simonne DEBLIECK – MEERSSEMAN en familie.

haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten;

Oprecht dank om de warme zorg aan:
haar trouwe huisarts, dr. Marc Bossuyt, 
de medewerkers en vrijwilligers  
van Woonzorgcentrum Sint-Bernardus te De Panne, 
heel speciaal de afdeling Duinroos. 

Correspondentieadres:
Familie Deblieck - p/a Uitvaart Cura 
Veurnestraat 136, 8660 De Panne
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