
Gilberte Van Lulle
 1936  -  2021

Liefste Mama,

Je hebt ons je leven gegeven.

Je hebt ons geleerd hoe wij naar het leven moeten kijken.
Met een minzame glimlach en met de wil

om alles te relativeren.

Je hebt ons geleerd eenvoudig goed te zijn,

 te aanvaarden en te luisteren. 

Maar ook oog te hebben voor al het mooie in dit leven.

En nu leer je ons afscheid te nemen.

Wij zijn trots op jouw en zien je graag. En wij zijn zo onmetelijk 
dankbaar.

Wij vergeten je nooit.

Ga nu maar, er zijn Bompa en Bobonne 

en er is God die op jouw wachten.

Tot weerziens lieve schat.
Pepé, Thierry, Caroline en Marie

De familie dankt u voor uw blijken van medeleven.



We nemen afscheid van 

 mevrouw

 Gilberte Van Lulle
 echtgenote van de heer Romain Deblander

Zij werd geboren te Herne op 24 maart 1936

en is omringd door haar familie thuis te Herne overleden 

op 14 april 2021. Gesterkt door de ziekenzalving.

Door de huidige coronamaatregelen heeft de 
uitvaartdienst plaats in intieme kring 

in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Herne,
gevolgd door de bijzetting in de familiekelder

 op de begraafplaats te Herne.

Rouwbetuigingen P/A begrafenissen Luypaert
Scherpstraat 15, 1540 te Herne
t.a.v. de familie van mevrouw Gilberte Van Lulle.

Begrafenissen-Funerarium Luypaert - Herne-Gooik - Tel. 02 396 27 42 - 02 532 09 51 Online condoleren: www.begrafenissen-luypaert.be

echtgenote van

 Romain Deblander

mama van 

 Thierry en Caroline Deblander - Everaet

memé van

 Marie Deblander

Haar neven en nichten.

Als iets liefs ons verlaat
blijft toch de liefde
de liefde kan hopen

De families Van Lulle, Deblander, Decoster en François.

Met dank aan Dr. Derijcke,
het thuisverplegend team,
de palliatieve eenheid ”OMEGA”

Gelegenheid tot een laatste groet in het funerarium 
Luypaert, Scherpstraat 15 te 1540 Herne 
op maandag 19 april 2021 van 18u30 tot 19u30.
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