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

hoe ik was toen ik nog alles kon.

Bedroefd maar dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
nemen we afscheid van

M E V R O U W

Bernice Coryn
gewezen uitbaatster schoenwinkel 

weduwe van de heer Honoré de Meulemeester ( † 1969 )

Zij werd geboren te Eke op 8 december 1929
en is plots overleden in WZC Wielkine te Nazareth op 1 maart 2019,

gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de O.-L.-Vrouwkerk 

te Nazareth op zaterdag 9 maart 2019 om 10 uur, 
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 

op het kerkhof aldaar.

Samenkomst in de kerk om 9.45 uur.
Er is gelegenheid tot condoleren na de dienst.

Herinner Bernice zoals zij was. Er is geen mogelijkheid 
tot het brengen van een groet in het funerarium.

Online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

Een namis wordt opgedragen op zondag 17 maart 2019 om 10 uur.

Dit melden u met droefheid:

Eddy en Hilda de Meulemeester - Vanhoecke haar kinderen

Celine de Meulemeester en Michaël Hebbelinck  
haar kleindochter en partner

Gabriël  haar achterkleinkind

Norbert (†) en Clarisse (†) Coryn - Verzele
Albert (†) en Adriënne (†) Coryn - Thienpont
Robert en Fernanda (†) Coryn - De Cocker - Roos Metzmacher
Abel (†) en Maria De Milt - Van Der Meirsch
Antoine en Marie Van Der Meirsch - Verroeye
René (†) en Bertha (†) Moreels - de Meulemeester

haar broers, schoonzusters, stiefbroers, stiefzusters 
en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Alsook haar neven en nichten

De families Coryn - de Meulemeester - Gheyssens - Den Dooven

Met dank aan haar huisartsen, 
het verplegend en verzorgend personeel van WZC Wielkine

Rouwadres:
Begrafenissen Everaert, t.a.v. de familie de Meulemeester - Coryn
‘s Gravenstraat 120, 9810 Nazareth


