Nooit was iets teveel
u bezat zoveel liefde
en wij kregen allemaal ons deel
Er valt nu een groot gat
op de plaats waar eens onze dierbare ma zat
U blijft altijd in onze harten voortbestaan
ook al is het heel erg moeilijk
zonder jou verder te gaan.

Dit melden u met droefheid:
haar echtgenoot
Rene Dentijn
haar kinderen

Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

Marc en Betty Declercq -Dentijn
Robert en Ketty Cornelis - Dentijn

MEVROUW

haar broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

Jeannine Van Troys
echtgenote van de heer Rene Dentijn
geboren te Olsene op 12 februari 1938
en overleden in Woonzorg Sint-Vincentius te Zulte
op 9 december 2021.

Wij allen, die Jeannine met liefde en vriendschap
mochten omringen, nodigen u uit om van haar afscheid
te nemen tijdens de uitvaartdienst in de aula van het
uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 te Waregem
op WOENSDAG 15 DECEMBER 2021 om 10.30 uur.

† Jules en † Micheline Van Troys - Fierens en familie
Jacques en Nelly Van Troys - Verstaen en familie
† Georges en Rosine Van Troys - Vanlancker en familie
Roger en Odette Dentijn - Cnockaert en familie
De families
Van Troys - D’Huyvetter en Dentijn - Nuyttens.

Met oprechte dank aan:
haar huisarts Dr. Martine Vandenheede
haar thuisverpleegsters Mireille, Joyce en Christine
haar thuiszorghulp
de directie en het personeel van
		
Woonzorg Sint-Vincentius te Zulte.

Samenkomst in de inkomhal
van het uitvaartcentrum om 10.15 uur.
Een laatste groet wordt u geboden in het funerarium Staelens,
Churchilllaan 50 te Waregem,
elke namiddag van 16.30 tot 17.30 uur.

DANK AAN ALLEN DIE HAAR LIEFDE, GELUK
EN VRIENDSCHAP GAVEN.

Rouwadres:
Familie Dentijn - Van Troys
p.a. Begrafenissen Staelens, Statiestraat 139, 9870 Zulte

Rouwleiding: Funerarium Jean-Marie STAELENS, Statiestraat 139, 9870 Zulte - Tel 09 388 88 39
jean-marie.staelens@belgacom.net
Online condoleren: uitvaartcentrumlefevre.be

