
 
Hen die ik liefheb verlaat ik 

om hen die ik liefhad terug te vinden 

 

Met stil verdriet geven wij u kennis van het plots heengaan van 
 

mevrouw  

Lea 

DESMET 
geboren te Harelbeke op 1 juni 1934 

en thuis te Bavikhove overleden op 4 december 2018. 
 

Weduwe van de heer Gerard MONSEREZ. 
 

Lid van Femma. 
Lid van Samana. 

Lid van OKRA. 

 
 

U wordt vriendelijk uitgenodigd  
op de plechtige uitvaartdienst die plaatsvindt  

in de parochiekerk van Sint-Amandus te Bavikhove   
op zaterdag 8 december 2018 om 10 uur. 

 
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur. 

 
Na de crematie zal de asurn van Lea bijgeplaatst worden 

in het urnenveld op de begraafplaats van Bavikhove. 
 
 
 

Er is geen mogelijkheid om een laatste groet te brengen. 
We bewaren het beeld van Lea in ons hart  

en in onze herinneringen.  

 
Dit melden u bedroefd maar dankbaar om wie zij was: 
 
 
Piet en Bea Monserez - Vanderheeren 
 Jarne en Nele Ampe - Monserez 
 Michael en Tine Verspaille - Monserez 
  Gust 
 Mattijs en Veerle Deraedt - Monserez 
 Hade Monserez en Reinout Lesage 
Geert en Karin Monserez - Biesbrouck 
 Timothy en Valerie Devos - Monserez 
  ♥ 

 Hannes en Debby Monserez - Desmet 
 Josefien Monserez 
Lieven en Truus Monserez - Roesems 
 Josse Monserez 
 Seppe Monserez 
 Marie Monserez 
Johan Monserez 
                                      haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoontje 

  
Eric en †Paula Desmet - Vandenbussche en familie 
Willy en Erna Desmet - Verhamme en familie 
†Pol en Anny Monserez - Janssens en familie 
†Frans en Marie-Louise Deschamps - Monserez en familie 
             haar broers, schoonzussen, neven en nichten 

 
Haar aanverwante families Desmet - Debeil en Monserez - Defoort 
 

Onze oprechte dank voor de warme zorg aan: 
 haar huisartsen 
 haar verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis 

Uitvaartzorg VERCRUYSSE | 056/71.23.77 | vercruysse@dela.be | Harelbeke  

Rouwadres: 
 Familie Monserez-Desmet 
 p.a. uitvaartcentrum Vercruysse 
 8530 Harelbeke, Marktstraat 47 
  
digitaal condoleren kan op www.uitvaartzorg-vercruysse.be 



Lea Desmet  
1934 - 2018 


