Ik ben nog altijd bij jullie
kom pak het leven weer op
dan zul je merken dat ik mij
in elk moment verstop...

Mevrouw

Beatrice Parmentier
weduwe van de heer Lucien Van Den Bossche († 2007)
geboren in Sint-Baafs-Vijve op 2 november 1945
en omringd door haar gezin overleden
in het AZ Groeninge in Kortrijk op 12 mei 2022,
gesterkt met het gebed van de H. Kerk.
De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk

Dit melden u met droefheid:
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Kathleen Van Den Bossche en Emanuel De Wit
Céline en Giel
Jayden, Iliana, Kaitlyn, Thomas, Ruben
Sander en Sanne
Lyano
Maarten en Sara
Quinten en Lien
Debora en Thomas
Elena
Geert Van Den Bossche en Sofie Vandekerckhove
Ayton en Marthe
Yani en Marthe
Linda Van Den Bossche en Peter Malisse
Yorben en Véronique
Yarne
Yaro
De families Parmentier - Mortier en Van Den Bossche - De Poortere.

wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de Sint-Bavokerk, Sint-Bavostraat in Sint-Baafs-Vijve
op dinsdag 17 mei 2022 om 10 uur.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrond
op de gemeentelijke begraafplaats.
Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst.
Een stil moment bij Beatrice kan
in het funerarium Van De Vyver, Lijsterstraat 52 in Zulte
op maandag van 16 tot 18 uur.
Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

Met speciale dank aan:
haar huisarts dokter Clarysse,
de thuisverpleging Melissa en Ineke,
Nele en Ann van familiehulp,
haar kinesist Jan Vancollenberghe,
Robert, Yvan, Stephaan en de gebedsgroep Emmaüs
en het verplegend personeel geriatrie
van het AZ Groeninge in Kortrijk voor de laatste zorgen.
Rouwadres:
Familie Van Den Bossche - Parmentier
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg
Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte
Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be

Als een vlinder hoog gevlogen
omringd door liefde heengegaan
afscheid is niet het einde
herinneringen blijven bestaan
het allermooiste zit in je hart
hou je door koesteren dichtbij
zo laat je niet alleen verdriet
maar ook de liefde vlindervrij.
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