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Je gaf ons je liefde, bezorgdheid en trouw
we hebben genoten van die jaren met jou

we weten dat het jou ook goed heeft gedaan
maar we zullen je missen bij het verder gaan.

Met stil verdriet nemen wij afscheid van

Mevrouw

Ivonne Prinzie
echtgenote van de heer Camiel Gadeyne (†2020)

geboren in Houthulst op 28 april 1930 en
in de Heer ontslapen in Merkem op 3 februari 2023

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Ivonne,
tijdens de plechtige rouwdienst in de Sint-Jozefkerk in Jonkershove

op zaterdag 11 februari om 10.00 uur.

Na de rouwdienst zullen we Ivonne herenigen bij haar geliefden
in de familiegrafkelder op het kerkhof in Jonkershove.

Er is mogelijkheid de familie te groeten na de rouwdienst.

U kan Ivonne een laatste groet brengen in het Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a
in Langemark van woensdag 8 februari t.e.m. vrijdag 10 februari van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via www.rouwcenter - jonckheere.be.

  
  Zij is de mama en meme van:

   Ludwina en Gilbert Gadeyne - Gunst
           Ilse en Jeaniek Gunst - Degraeve
                              Laure en Lars
  
   †Rik Gadeyne

  Zij is de schoonzus en tante van:

   †Maurice en †Germaine Gadeyne - Claeys
                      en familie
   †Albert en †Maria Gadeyne - Vanlauwe
                      en familie
   †George en †Paula Zborvorski - Gadeyne
                   en familie
   †Andre en †Maria Degrande - Gadeyne
                   en familie

  
  Zij is verwant aan de de families:
          Prinzie - Desodt en Gadeyne - Ligneel 

  

  Met dank voor hun inzet en goede zorgen:
          haar huisarts Koen Bacquaert
          thuisverpleging Wit - Gele kruis
          familiehulp
          verplegend, verzorgend personeel en alle vrijwilligers van 
          het Woon-Zorgcentrum De Groene Verte in Merkem
          en in het bijzonder Nancy en Kris en hun kinderen.

  
  
  Rouwadres:
          Jonkershovestraat 220, 8650 Houthulst.


