
Omgeven door mooie herinneringen
nemen we afscheid van

MEVROUW

Blanche Moeykens
 

weduwe van de heer Firmin Beyaert († 2012)

geboren te Petegem a/d Leie op 15 maart 1928 en van ons heengegaan  
in het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze op 14 mei 2019, 

gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe wij u uitnodigen 
zal opgedragen worden in de Sint-Amanduskerk (Kerkstraat) te Zeveren

op WOENSDAG 22 MEI 2019 om 10.30 uur, 
gevolgd door de crematie en de bijzetting van haar asurne 

bij haar echtgenoot in de urnenkelder op de Parkbegraafplaats te Nazareth.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kan een laatste groet aan Blanche 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:

Jooris (†) en Simonne (†) Arickx - Moeykens
Daniel (†) en Mariëtte Dhaeyere - Moeykens en familie
Raphaël en Suzanne (†) Turf - Moeykens en familie
Asther (†) en Jacqueline (†) Torck - Moeykens en familie

André en Germaine (†) Lampens - Beyaert en familie
Astère (†) en Marie-Thérèse Beyaert - Thomaes en familie
René en Andrea Beyaert - Claeys en familie
Herman en Agnes Beyaert - Vandewalle en familie
Willy (†) en Maria De Maerteleire - Beyaert
Raphaël en Adeline Beyaert - Adam en familie
Daniël en Lucrèce Beyaert - Van Yperen en familie
Hubert (†) Beyaert en Andrea Mathijs 

 haar zus, schoonbroers, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten 

en de families Moeykens - Beyaert - Van Ceulebroeck - Coryn.

Met dank aan haar huisarts, 
de directie, het personeel en de vrijwilligers 

van het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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

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


