
 
 
 
 
 
    

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

MEVROUW 
   Marcella Samoy 
 

echtgenote van de heer Daniël Verschaeve 
  

Marcella werd geboren te Izegem op 1 mei 1930 
en is rustig ingeslapen in het woonzorgcentrum 'Aksent' 

te Lendelede op 1 juni 2019. 
 

 

 
 

De uitvaartdienst heeft plaats 
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom' 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  
op vrijdag 7 juni 2019 om 11 uur. 

 

(Parking: hoek Dweersstraat en Meensestraat) 
 

  
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.  

 

 

Aansluitend volgt de crematie, waarna de urne wordt begraven 

in de urnentuin op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede,  

dezelfde dag om 16.45 uur.  
 

Een laatste groet kan worden gebracht in het rouwcentrum Depoorter 

 elke dag van 15 tot 19 uur. 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 
 
 

Ze leeft verder in het hart van:  
 

haar echtgenoot:  

              Daniël Verschaeve 

 

haar neven en nichten, achterneven en achternichten:  

 
             † Raphael en † Alice Verschaeve - Vandenbulcke 

                       Luc en Christine Vande Cappelle - Verschaeve en familie 

                      Jean-Pierre en † Viviane Christiaens - Verschaeve en familie  

                      † José en † Linda Carrein - Verschaeve en familie  

                      Eddy en Carine Victor - Verschaeve en familie  

                      Patrick en Marijke Verschaeve - Segers en familie  

                      † Eric en Tania Duyck - Verschaeve  

                      Luc Verschaeve 
 

 

 haar verwante families:  

             Samoy - Bulckaert en Verschaeve - Leenknecht      

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
                
               de dokters van de huisartsenpraktijk 'De Vierschaar' te Lendelede,  
               de directie, het personeel en de vrijwilligers van het wzc 'Aksent' te Lendelede,  
               alle medewerkers van de afdeling Nierdialyse van het A.Z. Delta te Roeselare 
               en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
 
 
 
 

Rouwadres:  

Familie van Marcella Samoy 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 

 

 
 
 

We staan niet altijd stil 
bij het woord "samen" 
Maar het is een groot gemis 
als "samen" uit je leven is 

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem 051 31.56.67, Lendelede 051 30.31.33 Drukhuis Balcaen, Izegem


