
Simonne Eggermont
26 december 1931 - 27 augustus 2020

Uw uitvaartbegeleiding naast en voor elkaar, wij staan er voor u.
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark  057 48 89 01



Afscheid nemen is 
meedragen al wat waard
is niet te vergeten...

Na een leven in goedheid, vreugde en vriendschap 
is van ons heengegaan

Mevrouw

Simonne Eggermont
weduwe van de heer Roger Willemyns 

(†2000)

geboren in Wijtschate op 26 december 1931
en overleden in het WZC O.L.Vrouw Ter Westroze 

in Westrozebeke op 27 augustus 2020.

Gewezen lid van ziekenzorg Sint-Juliaan

Rekening houdende met de huidige coronamaatregelen 
zal de uitvaartplechtigheid in het bijzijn van haar familie en naasten 

plaatsvinden in de Sint-Pauluskerk in Langemark.

Na de uitvaartplechtigheid volgt de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de begraafplaats in Sint-Juliaan.

Voor een moment van herinnering en bezinning aan Simonne bent u welkom
 in Rouwcenter Jonckheere,  Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark.

Van maandag t.e.m. vrijdag van 15.00 uur tot 19.00 uur, 
op zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur, op zon - feestdagen gesloten.

 Dit melden u:

 
 Michel† en Andrea† Eggermont - Pauwels en familie
 Valere† en Agnes† Eggermont - Lamerant en familie
 Gabriel† en Irma† Feys - Eggermont en familie
 Michel† en Angele Calis - Eggermont en familie
 Fernand en Rosa† Dewachter - Eggermont en familie

 
 Andre† en Germaine† Vanmaele - Willemyns, Albert† Spruytte en familie
 Maurice† en Iréne Misplon - Willemyns en familie
 Frans† en Maria Misplon - Willemyns en familie
 Raphaël en Noëlla† Willemyns - Vanneste en familie

haar broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten;

 Jason Dewachter                                                                                   haar doopkind;

 
 
 De families 

Eggermont - Misplon en Willemyns - Vermeulen

 Een bijzonder woord van dank gaat uit naar
  haar huisarts,
  directie, personeel en medebewoners van het WZC 
  O.L.Vrouw Ter Westroze in Westrozebeke,
  haar buren, vrienden en kennissen.

 U kan uw steun betuigen aan de familie van Simonne via 
  www.rouwcenter-jonckheere.be
 
 
 Rouwadres: P/a. Simonne Eggermont, Ieperstraat 233, 8560 Moorsele.


