Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap afscheid
van je moeten nemen.
Wat blijft zijn onze herinneringen.
Dit melden u:

Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
nemen we afscheid van

Julienne Van P eteghem
echtgenote van Charles Pyncket
Geboren te Eksaarde op 13 mei 1933
en overleden te Marke op 18 maart 2016.

De afscheidsdienst met urne, waartoe u vriendelijke wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de St.-Brixiuskerk te Marke
op donderdag 24 maart 2016 om 10.30 uur.

Charles Pyncket
haar echtgenoot

Lucrèce Pyncket
		
Arnold en Karen Mattens - De Clercq
			
Anna en Julie
		
Sander Mattens en Lynn Vandecasteele
Gisèle Pyncket en Franky Van Dycke
		
Tom Vantyghem
		
Daniel en Marijke Schnaubelt - Vantyghem
Carlos en Martine Pyncket - Houthoofd
		
Wouter Pyncket
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Marcel (†) en Georgette De Vos - Van Peteghem en familie
Albert (†) en Cecile (†) Pyncket - Staelens en familie
Omer (†) en Jeanne (†) Van Peteghem - Pyncket en familie
Lucien Pyncket (†)
haar zus, neven en nichten

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Na de dienst begeleiden we haar naar de begraafplaats te Marke,
waar de urne in het columbarium zal worden geplaatst.

Een laatste groet aan Julienne kan gebracht worden in funerarium Deman,
Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe
zaterdag van 15 uur tot 17 uur,
maandag en dinsdag van 16 uur tot 19 uur.

De families Van Peteghem - Luypaert
Pyncket - Van Praet

Met dank aan:
het verplegend personeel van het woon- en zorgcentrum De Ruyschaert te Marke
en aan haar huisdokter.

Rouwbetuigingen kunnen bezorgd worden aan:
WZC De Ruyschaert, Kloosterstraat 29 bus 010, 8510 Marke
Begrafenissen Deman, Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe
begrafenissen@bvbademan.be
T.a.v. de familie Pyncket - Van Peteghem

Begrafenissen Deman, Lauwbergstraat )056/41.78.46

