
Suzanne Lerminez
°21 november 1936 - †06 juni 2022



Verdriet en dankbaarheid gaan samen,
nu wij afscheid nemen van

Mevrouw

Suzanne Lerminez
weduwe van de heer Henri Boudry (†20 mei 2017)

geboren in Langemark op 21 november 1936 en zachtjes van ons heengegaan 
in het AZ Delta Ziekenhuis in Roeselare op 6 juni 2022.

De plechtige uitvaartdienst  waartoe u allen wordt uitgenodigd vindt plaats 
in de Sint-Pauluskerk in Langemark op dinsdag 14 juni 2022 om 10.00 uur

gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

Na de plechtige uitvaartdienst is er de gelegenheid om de naasten van Suzanne 
uw medeleven te betuigen.

 
Een moment van eerbied en stilte bij Suzanne is mogelijk van woensdag 8 juni 2022 

tot en met vrijdag 10 juni 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur, 
op zaterdag 11 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur en maandag 13 juni van 15.00 uur tot 19.00 uur 

in Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark.

U kan eveneens uw medeleven ook online aan de familie overbrengen via 
www.Rouwcenter-Jonckheere.be.

 
 Jimmy en Chantal Boudry - Debruyne,
 Myriam en Wouter Boudry - Werquin,
 Johny en Lucrése Boudry - Ameye,
 Marian en Marin Boudry - Riviere,

haar kinderen,

 Emmely en Frederick Boudry - D’Hooghe,
         Gusta,
 Vincent en Astrid Boudry - Eelbode,
 Hélène Cappelle,
 zij is de mé van Kevin en Valerie Boudry - Tyvaert .

haar kleinkinderen,

 Delen mee in dit verlies:

 haar zus Paula en schoonbroer Maurice Priem, 
 schoonzus Antoinette Dumeez, neven en nichten.

 De families LERMINEZ - BOUDRY.

 Een woord van dank gaat uit naar:
 

haar huisarts,
 haar thuisverpleging Kathy, Sophie, Els, Sandra en Mieke,
 haar buren en vrienden,
 in het bijzonder Claudine Priem en Isabelle Bril waarmee ons ma een nauwe band had
 en allen die haar met regelmaat een bezoekje brachten.

 
 

Rouwadressen:

 
Jimmy Boudry, Merelstraat 2, 8920 Langemark - Poelkapelle.

 Myriam Boudry, Meensesteenweg 645, 8800 Roeselare.
 Johny Boudry, Sint - Hubrechtsplein 9 bus 3, 8880 Sint-Eloois-Winkel (Ledegem)
 Marian Boudry, Papaverweg 61, 8920 Langemark - Poelkapelle.


