
Ze leeft verder in het hart van:  

 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:  

        

       Erik en Carin Vandeborne - Filez 

                Batist en Lynn Bulcke - Vandeborne 

                Louane 

                Erik Jr.  Vandeborne 

 
        Erik Filez 

 
        Frank en Hilde Van Brabandt - Filez 

                Frederick en Sophie de Poorter - Dendievel  

                Milo, Robbie, Mathis, Jason en Quinten 

                Pieterjan en Katrien Rosseel - Dendievel 
 

haar neven en nichten:  

        † Alfons en † Yvonne Vereecken - De Smet en familie  

        † Honoré en † Maria De Gussem - Vereecken en familie  

        † Julien en † Marie-Louise Meyfroot - Filez en familie  

        † Marie-Jeanne Filez 

haar verwante families:  

        Vereecken - Galle en Filez - Alleman  

  De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 
        haar huisarts, Dr. Coussement,  

      de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC 't Pandje te Izegem 

      en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  

Rouwadres: 

      Familie van Emilda Vereecken 

      p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

      8870 Izegem 
 
 

   
 
 
 
 

 
Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 

melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

 
MEVROUW 

Emilda Vereecken 
weduwe van de heer Albert Filez († 1966) 

 
Emilda werd geboren te Serskamp op 20 februari 1931 
en is rustig ingeslapen in het woonzorgcentrum 't Pandje 

te Izegem op 26 november 2019.   
Ze werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 
 

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

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  
op zaterdag 30 november 2019 om 10.30 uur. 

 
(Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat) 

 
Samenkomst aan het rouwcentrum vanaf 10.15 uur. 
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 

 
Aansluitend wordt Emilda begraven in de familiegrafkelder 

op de stedelijke begraafplaats aan de Blekerijstraat te Roeselare. 
 

Voor een laatste groet bent u iedere dag welkom  
in het rouwcentrum van 15 tot 19 uur. 

 
U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be  

 

Liever geen bloemen of kransen.   
Een vrijblijvende gift kan worden overgemaakt aan het expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

op het rekeningnummer BE 39 7350 3203 2519  met vermelding 'Gift In memoriam Emilda Vereecken'. 

 
         Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem, 051 31 56 67 -  Lendelede, 051 30 31 33 Drukhuis Balcaen

Veel heb je ons gegeven 
veel heb je voor ons betekend 
plotseling uit ons leven gedreven 
blijf je in onze harten leven.


