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Ieder moment ging je een stap
verder naar het einde.

Elke dag werd je kracht kleiner,
maar als je lichaam niet meer wil
sterf je vanzelf en wordt het stil.



†
Diep bedroefd melden wij het overlijden van

Mevrouw

Marleen Samyn
weduwe van de heer Marc Logghe

Geboren in Moorslede op 26 juli 1955
en overleden in Roeselare op 6 november 2019,

gesterkt door de ziekenzalving.
__

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons,
rond de asurne van Marleen, afscheid te nemen 

tijdens de uitvaartdienst op woensdag 13 november 2019 
om 11 uur in de aula van Rouwcenter Jonckheere, 

Hooyaardstraat 23a  in Langemark.

Aansluitend zullen we Marleen herenigen met haar
echtgenoot in de familiegrafkelder op het

kerkhof van Langemark.

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te 
betuigen aan de familie na de rouwdienst.

Voor een stil moment bij Marleen bent u welkom in 
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark, 

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur, 
zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten.

Uw rouwbetuiging kan ook via: www.rouwcenter-jonckheere.be

Marc Logghe † 
                                 haar echtgenote;

Saskia Vergote en Bart Cnockaert
Serge Vergote en Sofie Haerdeman en kinderen
Vanessa Logghe en Andy De smet en kinderen
Diëgo Logghe en Cindy Vande Vijver en kinderen
Melissa Logghe
 haar kinderen en kleinkinderen;

Albert Samyn † en Paula Dorme †    
haar ouders;

Cyrille Logghe † en Maria Verkinderen †  
haar schoonouders;

Yvette Samyn en Henri Pattyn en kinderen
Rudy Samyn † en kinderen 

haar broer en zus;

Sylvie Pattyn  
haar metekind;

Delen mee in dit verdriet:
Samyn - Logghe - Dorme - Vergote.           

Een oprecht woord van dank gaat uit naar:
 de directie, dokters en verplegend personeel van 
        AZ Delta en van PVT “tempelhof” in Ieper
        en in het bijzonder haar zuster en kinderen.

Rouwadres: Cayennestraat 22, 8920 Langemark


