		
Hoewel het steeds wat slechter ging
		
en het ongetwijfeld zó beter is,
		
is het gewoon … zeer erg.
Na een ongelijke strijd tegen haar ziekte
is veel te vroeg van ons heengegaan

Jeannine Viaene
echtgenote van Jean-Paul Decroix † 26.06.2013
Jeannine was in Sint-Eloois-Winkel :
lid van het Sint-Eligiuskoor,
lid van de ‘Gezinsbond’

Ze werd geboren in Sint-Eloois-Winkel op 4 februari 1950
en is met warme en tedere zorg omringd gestorven in de
PZE ‘Ten Oever’ van het AZ Groeninge in Kortrijk
op zondag 17 juli 2022.

Het afscheidsmoment wordt gehouden in de aula van het
Uitvaartcentrum Snoeck, Bellevuestraat 24 in Izegem,
op MAANDAG 25 JULI 2022 om 10 uur.
We komen er samen vanaf 9.45 uur.
Het uitvaartcentrum beschikt over een eigen ruime parking.
Na de crematie volgt om 15.30 uur de bijzetting van de asurn
in het urnengraf op de begraafplaats in Sint-Eloois-Winkel.
Jeannine kan tot en met vrijdag van 15 tot 19 uur
begroet worden in het uitvaartcentrum.
Op donderdag 21 juli is er geen begroeting mogelijk.

Make en oma van
Dimitry en Annelies Decroix – Vancoillie
		
Tiene, Sanne
Gregory en Ilse Decroix – Minnaert
		
Manon, Guillaume
Stefaan en Ellen Laperre – Decroix
		
Emmeric, Achiel, Madelon

Zus en schoonzus, tante en groottante van
José en Francine Viaene – Vandaele en zoon
† Frans en Erna Goethals – Decroix en familie
Marcel en Lia Decroix – Perneel en familie
Antoon en Marie-Joseph Lesy – Decroix

Verwant met de families
Viaene, Decroix, Coucke en Tytgat

Wij danken iedereen die make en oma zorgend nabij was
de artsen van Huisartsenpraktijk ‘Capelle’
de artsen, het personeel en vrijwilligers van de PZE ‘Ten Oever’ in Kortrijk.

Condoleren kan via : www.snoeck-izegem.be
Winkelhoekstraat 8
Ten Ede 129
Gullegemstraat 269
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