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Het pad dat je gaat
is het pad dat je kiest.
De dag dat je aarzelt

is de dag dat je verliest.

Stil van verdriet melden wij u het heengaan van

Mevrouw

Christiane De Bock
echtgenote van de heer Michel Dereyne (†2018)

geboren in Moeskroen op 11 februari 1937 en
overleden in Langemark op 28 februari 2020,

gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Wij nodigen u beleefd uit om samen met ons afscheid te 
nemen tijdens de uitvaartdienst die zal plaats vinden

in de aula van Rouwcenter Jonckheere in Langemark
op donderdag 5 maart 2020 om 10.30 uur,

aansluitend zullen we de urne van Christiane bijzetten
 bij haar geliefde Michel in het urnenveld 

op de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Juliaan.

Bijeenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

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

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

8920 Langemark, van maandag tot en met dinsdag 
 van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Zij blijft voor altijd verder leven in het hart van:

 Christel en Johan† Dereyne - Vannoote
         kinderen en kleinkinderen 

 Doris en Luc Dereyne - Bruynsteen
         kinderen en kleinkinderen

 Brenda en Gino Dereyne - Pouillie
         kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

 Lucienne De Bock - Maurice Vanthomme en familie

 Laura† Dereyne en familie

 Roger† en Maria† Dereyne - Vandevivere en familie

 Cesar† Dereyne en familie

haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families De Bock - Degrendel en Dereyne - Bardyn

Een oprecht woord van dank gaat uit naar:

 Zuster Antonia
 haar huisartsen
 directie, personeel en medebewoners 
 van WZC De Boomgaard in Langemark
 en allen die haar met warme genegenheid 
 hebben omringd.

Rouwadressen:

 8920 Langemark, Mangelaarstraat 27a
 8920 Langemark, Oudstrijderslaan 7
 8920 Langemark, Windeweg 7

online condoleren kan u ook via: www.rouwcenter - Jonckheere.be


