
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

Omgeven door de liefde van allen,
is heden van ons heengegaan

Cecile Tuypens
weduwe van de heer Henri De Winter

Met dank aan haar huisartsen dr. De Vos en dr. Van der Burght,
het personeel van het WZC “De Vlamme”.

Dit melden u met droefheid:

Rouwbeklag:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie De Winter - Tuypens
Europaweg 68, 9620 Zottegem

Geboren te Erwetegem op 20 mei 1936
en er godvruchtig overleden in het WZC “De Vlamme”

op 22 juli 2018, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van Ziekenzorg.
Lid van Mindervaliden Vlaanderen.

___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Pietersbanden te Erwetegem-Zottegem

op ZATERDAG 28 JULI 2018 om 10 uur,
waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats

op de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).

†

De families Tuypens en De Winter.

“We zullen je missen elke dag
in kleine, eenvoudige dingen
maar in ons hart zal je met ons samenblijven.”

                          (Kahlil Gibran)

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

mevrouw

U kan Cecile een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem

elke werkdag van 18 tot 20 uur.

Anne-Marie De Winter (†)
Lieve De Winter - Mario Van Bossele,

kinderen en kleinkinderen
Bernadette De Winter - Danny Temmerman (†),

Jeroen - Farrah en Fenna
Kristien De Winter - Philip Van Nieuwenhove (†) en vriend Jean-Marc,

kinderen en kleinzoon
Rita De Winter - Danny Walraevens

en kinderen

Wil de dierbare overledene gedenken in uw gebeden.

Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be

Met bijzondere dank aan Karine De Smet en Rita Carnewal
voor de steun en de talrijke bezoekjes.

De namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk
op zondag 9 september 2018 om 9.45 uur.

Geen bloemen of kransen.

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.


