Wat je in
je hart bewaart
raak je nooit meer kwijt.

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen en verpakken
in de goede gedachten
ter herinnering.

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie De Groof - Deyaert, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be
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Het mooiste van het leven zijn de sporen van liefde
die wij achterlaten als wij weggaan.
Met deze woorden nemen we afscheid van
mevrouw

Jenny Deyaert

weduwe van de heer Ferdinand De Groof

Dit melden u:
Maurice en Carine Bonheure - De Groof
Tom en Cara Bonheure - Bauwens
Bart Bonheure
Sam en Brittany Bonheure - Faye Bartak
haar kinderen en kleinkinderen,

Daniël en Suzanne Deyaert - Muijters
haar broer en schoonzus.

Geboren te Gent op 28 februari 1936 en overleden
in het WZC Brembloem te Evergem op 26 februari 2021.
De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats omwille van de huidige maatregelen
in de aula van Uitvaartcenter De Piramide.

Met dank aan de huisarts dr. Nachtegaele, de thuisverpleging Elke
alsook aan de directie en het voltallig personeel van WZC Brembloem.
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