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Nooit vragen, nooit klagen, 
haar pijn in stilte dragen, 

haar handen hebben voor ons gewerkt 
haar hart heeft voor ons geklopt, 

haar ogen hebben ons 
tot het laatste gezocht. 

Na een mooi en rijk gevuld leven 
is in alle eenvoud van ons heengegaan

MEVROUW

Nera Vantyghem
weduwe van de heer André Dejonghe († 2003)

geboren te Koekelare op 18 maart 1925 en van ons heengegaan 
in het Home Sint-Franciscus te Kluisbergen op 28 maart 2021.

Dit melden u:
 
Frans en Maria De Meester - Dejonghe
 Frank De Meester
  Gauthier

Pol en Linda Demeulemeester - Dejonghe
 François en Lieselot Demeulemeester - De Stoop
  Matisse
  Céleste 
  Méraud
  ♥ haar kinderen, kleinkinderen 
 en achterkleinkinderen
Michel (†) Vantyghem
Rachel (†) Vantyghem
Maurice (†) en Godelieve (†) Vantyghem - Vanlaere en familie
Gerard en Gerarda Vantyghem - Bolle en familie
André Vantyghem (†)                      haar broer, schoonzus, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Vantyghem - Dejonghe - Aneca - Rondelez.

Met dank aan haar huisartsen Dr. K. De Bruycker en Dr. K. Vercruysse, 
de directie, het personeel en de vrijwilligers 

van het Home Sint-Franciscus te Kluisbergen.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 
zal de afscheidsplechtigheid in zaal ‘Westkouter’ te Deinze 

gevolgd door de bijzetting bij haar echtgenoot in de familiegrafkelder 
op de begraafplaats te Machelen a/d Leie in beperkte kring plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip.

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

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur tot en met vrijdag 2 april 2021. 
U kan vrijblijvend een condoleancekaartje meebrengen.

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


