
Mevrouw

Simonna Lassuyt
 weduwe van De Heer Julien Provyn († 2011)

geboren te Markegem op 24 november 1927 en overleden  
in het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem op 13 oktober 2019, 

gesterkt met het gebed van de H. Kerk.

Lid van OKRA en SAMANA
 

De uitvaartdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 

zal plaatshebben in de Sint-Corneliuskerk, Gildestraat te Machelen-aan-de-Leie

op vrijdag 18 oktober 2019 om 11 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren achteraan in de kerk.

Daarna volgt de bijzetting in het urnenveld

op de gemeentelijke begraafplaats.

Simonna kan begroet worden in het funerarium Van De Vyver, 

Lijsterstraat 52 te Zulte op dinsdag en woensdag van 16 uur tot 18 uur.

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

 

 

 

Dit melden U met grote droefheid:

haar broers, zussen, schoonzussen, neven en nichten,

     André en † Simonne Lassuyt - Tjampens en familie

     † Roger en Maria Meirlaen - Lassuyt en familie

     † André en † Cecile Tjampens - Lassuyt en familie

     † Albert en Clara Van de Walle - Lassuyt en familie

     † Frans en † Cecile Lassuyt - Tjampens en familie

     Hector en Maria Lassuyt - Verhoeyen en familie

     † Kamiel en † Maria De Witte - Provyn en familie

     † Marcel en Clarisse Provyn - De Smet en familie

     

De families LASSUYT - STORME en PROVYN - NEIRINCK.

  

Met bijzondere dank aan:

     haar huisartsen Andreas en Jan Jacob Delanoye,

     de directie, het personeel en vrijwilligers van Woonzorg Sint-Vincentius te Zulte,

     de thuisverpleging Lutgarde en team,

     Katrien van de thuishulp,

     de dokters en het verplegend personeel van het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem.

      

Rouwadres:

Familie Provyn - Lassuyt

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg

Lijsterstraat 52

9870 Zulte

Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21
 www.vandevyver-uitvaart.be

Druk | Koen vdv | 0477 25 81 27

Langzaam ben je moegestreden, stilletjes van ons weggegaan
maar je grote inzet en levensblijheid zullen ons steeds voor ogen staan ...

Online condoleren:  www.vandevyver-uitvaart.be


