
Bedroefd om haar heengaan 
maar fier en dankbaar om wat zij voor ons is geweest 

melden wij u het overlijden van

MEVROUW

Magdalena Lassuy
 

weduwe van de heer André Christiaens († 2004)

geboren te Tielt op 9 januari 1930 en overleden 
in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 2 januari 2020, 

gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Lid van OKRA
Lid van Samana

De afscheidsplechtigheid 
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden 
in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze 

op ZATERDAG 11 JANUARI 2020 om 11 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

Nadien volgt de crematie en de bijzetting van de asurne 
bij haar echtgenoot in het columbarium op de begraafplaats te Deinze.

U kan een laatste groet aan Magdalena brengen 
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur 
en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag).

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Freddy en Marleen Christiaens - Marreel
 Björn Christiaens
 Florian Christiaens haar kinderen en oogappels

Remi (†) en Maria (†) Lannoo - Lassuy en familie
Willy (†) en Georgette (†) Lassuy - De Graeve
Daniël (†) en Irène Lassuy - De Volder en familie
Marcel (†) en Agnes De Four - Lassuy en familie
Marcel en Denise De Lange - Lassuy en familie

Josué (†) en Agnes (†) Van Oost - Christiaens en familie
Bernard (†) en Cecile (†) Billiet - Christiaens
Nicolas (†) en Denise (†) Houttekier - Christiaens en familie
Michel (†) Christiaens
 haar zussen, schoonbroer, schoonzus, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Lassuy - Christiaens - Mestdagh - Verkinderen.

Met dank aan haar huisartsen van ‘Dokters Centrum Deinze’, 
de mensen van Familiezorg en Familiehulp, 

de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, haar kinesist F. Dedrie, 
de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze, 

de dokters en het personeel van het A.Z. Maria Middelares te Gent.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Lassuy - Christiaens
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95



MEVROUW

Magdalena Lassuy
 

° 9 januari 1930 - † 2 januari 2020 


