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Jij die sterk bleef,
steeds ondersteunend.
Rots in de branding,
rust nu maar uit.
J.Maes

†
Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
nemen wij afscheid van

mevrouw

Simonne Cayman
weduwe van de heer Pierre Delcour

geboren te Waarbeke op 9 april 1930 en thuis overleden
in familiekring te Ophasselt op 1 februari 2019,
gesterkt door het sacrament van de zieken.
De afscheidsplechtigheid rond de asurne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben
in de parochiekerk Sint-Pietersbanden te Ophasselt
op zaterdag 9 februari 2019 om 10 uur, gevolgd door de
bijzetting van de asurne op de begraafplaats te Ophasselt.
Samenkomst aan de kerk.
Begroeting achteraan de kerk na de dienst.
De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op 10 maart 2019 om 9.30 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:
Johan en Magda Delcour - De Pelsemaeker
Karen, Kris, Lucas, Jef en Pieter
Rik en Martine Delcour - Van Wielendaele
Stijn en Mila
Véronique Delcour
Luc en Ann Desmet - Delcour
Pieter-Jan, Robbe en Noor
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Jozef(†) en Jadwiga(†) Cayman - Zdrojewski
Theofiel(†) en Jeanne(†) Cayman - De Wit
en dochter
Gustaaf en Josee Bauwens - Cayman,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Richard(†) en Lucienne(†) De Roeck - Delcour,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
		
haar zus, schoonbroer, neven en nichten
De families Cayman , Delcour, Jaumol en Becque
Met dank aan haar huisarts M.De Loor, de thuisverpleging Hilde,
Caro en Ferien, familiehulp Dorien en de palliatieve eenheid
“Netwerk Levenseinde”.
U kan Simonne een laatste groet brengen in het
funerarium Van den Driessche, Astridlaan 77 te Geraardsbergen
op woensdag 6 februari 2019 van 18 tot 19 uur.
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van den Driessche
Astridlaan 77 te 9500 Geraardsbergen
t.a.v familie Simonne Cayman

