
 

Met verdriet,  

maar dankbaar voor wat zij voor ons betekende  

nemen we afscheid van 

 

 

Mevrouw 

Stevens Nicole 
Weduwe van de heer Van Landuyt Julien  

Geboren te Ledeberg op 2 december 1939. 

Overleden te Wondelgem op 18 februari 2023. 

 

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatsvinden in het crematorium “Westlede” te Lochristi,  

Smalle Heerweg 60 

op vrijdag 24 februari om 10u. 

Samenkomst aan het crematorium om 9u45uur. 

 

 

 

Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van de medewerkers van  

WZC De Liberteyt gedurende haar laatste jaren.  

 

 

Een laatste groet bij Nicole kan in het mortuarium van het  

AZ Sint-Lucas t.e.m dinsdagmiddag 21 februari,  

na een telefonische afspraak op 09/224 61 58 

 

 

 

 



 

Dit melden u: 

 

Van Landuyt Rino – Thamonphun Klahan 

 Jelle en Ellen, Bieke 

 

Van Landuyt Rudy – Jocelyne Van Hoof 

 Davy en Jessica, Ruben en Lydia, Nathan 

 

Van Landuyt Benjamin – Tina Vanderwegen   

    Haar kinderen, kleinkinderen 

               en achterkleinkinderen 

 

 

Het leven dat we nu kennen duurt niet voor altijd. 
Als zand glipt het door onze hand en dan zijn we het kwijt. 

Als fris, groen gras dat vandaag groeit maar morgen al geel is verschenen 
zo is de kern van wie ons ma'tje was langzaam van ons verdwenen. 

Nu rust ze vredig in de herinnering van onze liefdevolle hemelse Vader. 
Jehovah zal haar veilig de nieuwe wereld binnendragen. 

 
Waar ze weer gezond en jong zal zijn en we haar vol blijdschap kunnen 

omhelzen 
en de begeerte zal verzadigd worden van alles wat we ons maar kunnen 

wensen. 
Met een vurig verlangen kijken we uit naar die vreugdevolle tijd 

nooit meer dood, verdriet, zorgen of spijt. 
 

Jezus zei tegen haar: 'Ik ben de opstanding en het leven. 
Wie in mij gelooft, zal, ook al sterft hij, weer tot leven komen.' 

Johannes 11:25 

 

 

 

Rouwadres: 

Uitvaartzorg-VDC t.a.v. familie Van Landuyt - Stevens 

Evergemsesteenweg 193/001 

9032 Wondelgem 

www.uitvaartzorg-vdc.be 


