
 
Verdriet en dankbaarheid gaan samen 

nu we afscheid nemen van 
 

MEVROUW 

Lena Braeckeveldt 

echtgenote van de heer Armand Ciers 
 

Lena werd geboren te Ingelmunster op 14 februari 1940 
en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen  

in het AZ Groeninge te Kortrijk  
op woensdag 27 oktober 2021. 

 
Lid van de Senioren Middengroepen te Ingelmunster 

 
We nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,  
Lena voor een laatste keer liefdevol te omringen 

in het Rouwcentrum Depoorter - Aula ‘De Levensboom’ 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 

op vrijdag 5 november 2021 om 10.30 uur. 
 

(Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat) 
 

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

 
U kan de dienst via livestream meevolgen via volgende link: 

https://depoorter.livestream.fdesigner.eu 
de inlogcode is Lena2021 

 
Aansluitend volgt de crematie  

waarna de urne wordt begraven in het urnenveld 
op de gemeentelijke begraafplaats te Ingelmunster. 

 
Liever geen bloemen of kransen. 

 
Voor een laatste groet  

bent u welkom in het Rouwcentrum 
elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 

Op zondag en op 1 november 2021 is er geen begroeting mogelijk. 

 

 
 
 
 
Ze leeft verder in het hart van:  

 
haar echtgenoot: 
 Armand Ciers 
 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind: 
 Bart en Kathy Ciers - Mestdagh 
  Joachim en Anastasiia Ciers, ♥ 
  Thibaut en Laura Verbeke - Ciers en Ode 
 
 Dirk en Ingrid Ciers - Poulain 
  Jasmine Ciers 
  Matthias Ciers en vriendin Camille 
  Maarten Ciers 
 
haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:  
 † Eerwaarde Zuster Nelly Ciers 
 Frans en Agnes Ciers - Deplancke en familie  
 † Noël  en † Simonne Ciers - Vansteenkiste en familie 
 † Marcel en Marie-Thérèse Goethals - Ciers en familie 
 Gaston en Marie-Thérèse Ciers - Van Nieuwenhuyse en familie 
 
haar verwante families:  
 Braeckeveldt - Verwilst en Ciers - Beeusaert 
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
haar huisarts, Dr. Lionel Vandaele,  
haar thuisverpleging: Ludovic, Linda en Luigi, 
de directie, dokters en personeel van het AZ Groeninge te Kortrijk 
in het bijzonder de dienst oncologie 
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
 
Rouwbetuiging: 
Familie van mevrouw Lena Braeckeveldt - p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
 

Rouwcentrum DEPOORTER Izegem 051 31 56 67 - Lendelede 051 30 31 33  


