
Elisabeth Vandewynckel
24 december 1934 - 19 april 2020

Langzaam ben je van ons weg gegleden,
elke dag een beetje meer,

telkens werd je iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer.

Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.
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Dankbaar om wat mama voor ons was,
melden wij het overlijden van

Mevrouw

Elisabeth Vandewynckel
echtgenote van de heer Firmin Beeuwsaert (†30-11-2019)

geboren in Oostvleteren op 24 december 1934
en rustig ingeslapen in het W.Z.C. “De Boomgaard” in Langemark op 19 april 2020.

Volgens de richtlijnen van de overheid zal de uitvaartplechtigheid
in familiekring plaatsvinden in de aula van Rouwcenter Jonckheere

Na de crematie zullen we in familiekring de urne van Elisabeth een plaatsje geven
 bij Firmin in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

Rekening houdend met de maatregelen van de overheid i.v.m. het covid-19
virus kan men geen laatste groet brengen aan Elisabeth.

We bewaren het beeld van Elisabeth 
en de vele mooie herinneringen voor altijd in ons hart.

Online rouwbetuiging kan via: www.Rouwcenter-Jonckheere.be

Zij is ma en oma van:

 Hilde en Henk Beeuwsaert - Bisschop
         Sarah
         Michiel

 Jan en Christine Beeuwsaert - Gombeer
         Thomas en Margot

Zij is de zus, schoonzus en tante van:

 Denise en Willy†Vandewynckel - Landuyt en familie
 Gilbert†en Anny Vandewynckel - Bekaert en familie
 Agnes†en Joseph†Beeuwsaert - Lefevre en familie
 Jozef†en Monique Beeuwsaert - Bruneel 
 Cecile en Jean Beeuwsaert - Wybo en familie
 Nelly†en Ivan†Beeuwsaert - Bonte

Delen mee in dit verdriet:
De Families

Vandewynckel - Leroy en Beeuwsaert - Tommelein

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar:
 haar huisdokters “Huisartsenpraktijk334”
 directie, personeel en vrijwilligers van W.Z.C “De Boomgaard” in Langemark
 ieder die haar een warm hart toedroeg.

Rouwadres:
 Elisabeth Vandewynckel 
 p.a Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark


