
Ze is de echtgenote van:  

        Valeer Debruyne 

 

Ze is de moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van: 

       Patrick Debruyne en Roos Heindryckx  

             Jeroen Debruyne en Kelly Dewaegenaere, Nora 

             (†) Jolien Debruyne 

             Tine Debruyne 

             Stephanie Lauwaerts en Ignace De Kerpel 

             Eveline Lauwaerts en Rens Vancompernolle 

Ze is de zus, schoonzus en tante van: 

         (†) Maria Lavens - (†) Petrus Sintobin en familie  

 
       (†) Robert Debruyne - Agnes Cauwelier en familie  

       Palmère Debruyne - (†) Leona Eeckhout 

       (†) Gilbert Debruyne - (†) Godelieve Lobbestael en familie  

       Denise Debruyne en familie  

Ze is verwant met de families:  
 
          Lavens - Vandamme en Debruyne - Sintobin             
 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

       haar huisartsen, Dr. F. Nuyttens en Dr. S. Vroman,  
       de verpleging van het Wit-Gele Kruis,  
       de directie, dokters en personeel van het A.Z. Delta te Roeselare, 
       de medewerkers van Familiehulp en Familiezorg. 

______ 
 
Familie van Francine Lavens 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 
 
 

   
 
 
 
 

 Dankbaar om wat zij voor ons is geweest, 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

  MEVROUW 

 Francine Lavens 
echtgenote van de heer Valeer Debruyne 

 
Lid van OKRA De Tassche 

 
Francine werd geboren te Ardooie op 16 augustus 1933 

en is rustig ingeslapen in het A.Z. Delta te Roeselare  
op 11 maart 2020.  Ze werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 

 

 

Door de huidige situatie zal de uitvaart plaatsvinden in beperkte kring.  

 

Aansluitend volgt de crematie,  
waarna de urne wordt begraven in het urnenveld  

op de begraafplaats te Ardooie. 

 

Op een later tijdstip zal er een eredienst georganiseerd worden  
ter nagedachtenis van Francine waar we u nog van verwittigen. 

 

Een laatste groet kan worden gebracht tot en met woensdag 18 maart 2020 
 in het funerarium DEPOORTER,  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 
 elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.  

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be. 

       

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

Sterven is verhuizen 
naar de harten van  
de mensen die je liefhebben. 


