
Mevrouw

Denise Van Nieuwenhuyse

1929 - 2021

Meetse, 

In andere omstandigheden hadden jouw vaste klanten, samen met ons, deftig afscheid kunnen nemen. 

De eenzaamheid door corona begon namelijk steeds zwaarder te wegen. 

Uit het niets en totaal onverwacht heb je ons verlaten, op de plaats waar je het liefste was, thuis. 

Hopelijk vind je zorgeloze rust bij ons mama en peetse. 

Doe ze zeker de groeten van ons allemaal. 

We zullen je missen. 
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De familie is dankbaar om elk troostend woord, gebed en blijken van medeleven.



 

 

Denise Van Nieuwenhuyse
 

 

 Dit melden u met droefheid:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
     Christian en † Marleen Dhondt - Willemyns
          Bert en Annelies Dhondt - Meire, Noé en Lias
          Lien Dhondt

haar zus, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten,
     † Gabriël en Gabriëlla Dhuyvetter - Van Nieuwenhuyse en familie
     † Valère en Julienne Willemyns - Deblaere en familie
     † Omer en † Marie-Louise Moerman - Willemyns en familie
     † Leona Willemyns
     André en Godelieve Vermaercke - Willemyns en familie
     † Willy en Magda Willemyns - Cornelis en familie

haar vrienden,
     De familie Braeckevelt - Bearelle

De families Van Nieuwenhuyse - Coussement en Willemyns - Dhaeyere.

Rouwadres: 
Familie Willemyns - Van Nieuwenhuyse
p/a Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte
online: www.vandevyver-uitvaart.be

geboren in Machelen-aan-de-Leie op 29 augustus 1929
en onverwacht thuis in Petegem-Deinze overleden

op 18 mei 2021.

Uitbaatster café Olympia

Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats
in beperkte kring in de Sint-Pauluskerk, Oostkouterlaan in Petegem-Deinze

op zaterdag 22 mei 2021.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de plaatselijke begraafplaats.

Denise kan begroet worden in het funerarium Van De Vyver, Lijsterstraat 52 in Zulte
op vrijdag van 16 tot 18 uur.

Bloemen noch kransen.

 

Tijd heelt geen wonden... Tijd leert je leven met verdriet.
Zeer geduldig, tot je weer schoonheid ziet.

weduwe van de heer Hilaire Willemyns († 1997)

Mevrouw 


