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Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze, tel. 09 386 30 64
 Druk. Vermaercke N.V., Deinze-Astene, tel. 09 386 11 28

U kan uw medeleven betuigen via
www.uitvaartzorgdeboever.be/rouwberichten

U kan vrijblijvend de afscheidsplechtigheid meevolgen
via livestream.

Gelieve onderstaande stappen te volgen:

1. Ga naar de website www.uitvaartzorgdeboever.be/livestream
2. Vul het paswoord in: janine2812 (alles in kleine letters)
3. U kan de afscheidsplechtigheid live volgen enkel op
    woensdag 28 december 2022 vanaf 10.30 uur



De hele dag vult mij
als een onderstroom die niet wijkt
voor geen vorm, voor geen tijd.
De hele nacht bespeelt het mij
het weten dat liefde blijft duren

waar het leven eindig lijkt.

MEVROUW

Janine Verplancke
weduwe van de heer Robert Thiry

geboren te Gent op 16 april 1933
en van ons heengegaan te Deinze op 12 december 2022 

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
rond de asurne van Janine, afscheid te nemen

in zaal “Westkouter”, Kouter 129 te Deinze
op woensdag 28 december 2022 om 10u30,

gevolgd door bewaring in haar vertrouwde omgeving.

Janine zou het zeker op prijs stellen mocht U kiezen
voor kledij met een licht accent.

Hierna klinken we samen ter plaatse
met een glaasje op haar leven.

Welkom!

Correspondentieadres :
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Verplancke - Thiry
Kouter 56, 9800 Deinze

Online condoleren en livestream: zie achterzijde

Dit melden u:

Karel en Caterine Ryckaert - Thiry
 Simon (†)
 Jakob
 Steven (†)
 Maarten en Elke
  Emma en August

Marnix en Michele Demeyer - Thiry
 Steven
 Kristof en Cynthia
  Laura, Nathan en Sem
 Els en Steven
  Quinten en Cédric
 Eline en Giannis
  Marie-Lou en ♥

Jos en Claire De Ruyck - Thiry
 Jan
 Eva
 Fanja
  Kyanto
 Kasja en Chai
 Jonah en Sophie

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Jef en Cecile Janssens - Verplancke,
 kinderen en kleinkinderen

Luc en Marie-Jeanne Verplancke - De Meester,
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Eric en Francine Verplancke - Roegiers,
 kinderen en kleinkinderen

haar zus, broers, schoonbroer en schoonzussen,
neven, nichten en verwanten.

Alsmede schoonzus (†), schoonbroers (†), neven, nichten en
verwanten van de familie Thiry.

Oprechte dank aan haar huisartsen Dr. Ria Follet en Dr. Jolien Remy,
Ines, voor de liefdevolle zorg,

de dokters en het personeel van het AZ Sint-Vincentius te Deinze,
in het bijzonder afdeling Geriatrie 1.
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