
“En altijd is het zo geweest
dat de liefde haar eigen diepte niet kent
dan op het uur van de scheiding.”
                           (Kahlil Gibran)
                                                             

†
Dankbaar voor wat zij voor ons betekende,

nemen wij afscheid van

mevrouw

Marie-Jeanne Tinel
echtgenote van de heer Willy De Vos

Zij werd geboren te Geraardsbergen op 21 juli 1931
en is godvruchtig overleden te Zottegem 

in het A.Z. Sint-Elisabeth op 28 augustus 2018, 
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk

Sint-Pietersbanden te Erwetegem (Zottegem)
op woensdag 5 september 2018 om 11.15 uur,

waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats
op de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

U kan Marie-Jeanne een laatste groet brengen 
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem, 
elke werkdag van 18.00 tot 20.00 uur,
zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur. 

van vijle uitvaartzorg - 09 360 75 60 - vanvijle.be

_

Dit melden u met droefheid:

Willy De Vos
haar echtgenoot.

Peter De Vos
Geert en Gudrun De Vos - van Asperen

haar kinderen.
Paul (†) en Mariette (†) Tinel - Van den Borre

kinderen en kleinkinderen
Walter en Maria Eggermont - Tinel

kinderen en kleinkinderen

Frans (†) en Simonne (†) De Vos - Van De Maele
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Etien en Rita De Vos - Lippens
kinderen en kleinkinderen

haar zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.

De families Tinel, De Vos, De Mecheler en De Schampheleer.

Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. familie De Vos - Tinel
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem

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

Lid van OKRA Erwetegem.
Lid van Samana Erwetegem.

De namis wordt opgedragen in dezelfde kerk
op zondag 30 september 2018 om 9.45 uur.

Gedenk haar in uw gebeden.


