
Dit melden u diep bedroefd:

Yves en Els VYNCKE - MOREELS

 Guillaume en Hélouise VYNCKE - HALLAERT
 Emile VYNCKE

Ignace en Lisbeth VYNCKE - SAVEYN

 Elana VYNCKE
 Nando VYNCKE
                                                 haar kinderen en kleinkinderen
   

Franklin en Denise LION - CHRISTIAENS en familie

†Albrecht en †Marie-José VYNCKE - LEERS en familie
†Urbaan en †Rosetta VYNCKE - AERENS en familie
†Valère en †Georgetta VAN YPER - VYNCKE en familie
†Gentiel en Marguerite VYNCKE - VAN HECKE en familie

                                             haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families CHRISTIAENS - SCHEPENS en VYNCKE - BUYSSE.

Met dank aan:

 Haar huisarts Kristien Verhaegen, 
 De directie, aalmoezenier, personeel, vrijwilligers en medebewoners
 van Home Sint-Petrus te Kruishoutem.

 Allen die Agnes een bezoekje brachten, goede zorgen en vriendschap gaven.

Rouwadres:

 familie Agnes Christiaens,
 p.a. Fsk, Warandestraat 32 te Kruishoutem

 Online condoleren kan via www. fskkruishoutem.be

Door mooie herinneringen gesterkt
nemen wij afscheid van

mevrouw

Agnes Christiaens
weduwe van de heer Odiel VYNCKE †2016

geboren te Kruishoutem op 4 december 1935 en er overleden in
Home Sint-Petrus op 15 september 2018.

LID VAN OKRA EN ZIEKENZORG

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Agnes
tijdens de uitvaartplechtigheid in de Sint-Eligiuskerk, Markt te Kruishoutem op

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018 OM 10.45 UUR.

Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid om de familie te groeten achteraan in de kerk.

Agnes zal rusten bij haar echtgenoot in het familiegraf op de begraafplaats te Kruishoutem.

Een laatste groet aan Agnes kan gebracht worden in het
funerarium FSK, Warandestraat 32 te Kruishoutem op

maandag, dinsdag en woensdag van 16.00 tot 18.00 uur,
op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur.

ef

FSK Funeral Services Kris - Kruishoutem - 09/383 00 83

Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Dank om wie je bent.
Dank om wie je bent geweest.

Dank om wie je was.
Dank voor alle schitterende momenten.

Slaap zacht, je hebt het verdiend.


