Dankbaar voor haar liefde, wijsheid, voor wie ze was en wat ze ons (mee)gegeven heeft,
nemen wij afscheid van

Grietje BRUYNOOGHE
Mede-oprichter Hobby Center, La Luna, La Tour du Destin
Vrijwilliger Residentie Gulden Sporen, Tele-Onthaal en zoveel meer
Luisterend oor en pleziermaker
geboren te Kortrijk op 14 december 1944
en thuis overleden op 19 januari 2022.

_____
Dit melden u:

Bart en Annelies VANNESTE - BEUSELINCK
Suzanne
Mathilde
Brent en Lotta, hun zoon Django
Janne
Björn en Veerle, hun zoon Robin
† Tobias en Marijke - Frederik, hun dochter Merel
Edward en Annick BEUSELINCK - LANKRIET
Bavo
Anna

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Gerard MOERMAN

haar zorgzame vriend

Raoul en Maria VANDEWEEGE - BRUYNOOGHE en familie
† Jef BRUYNOOGHE
Jan en Lieve THURMAN - BRUYNOOGHE en familie
† Frans en † Josiane BRUYNOOGHE - VANNOOTE - Marie-Jeanne DEHAENE en familie
Michel en Kaatje VERNIMME - BRUYNOOGHE en familie
Jan en Does BRUYNOOGHE - VAN DRIESSCHE en familie
† Hilde BRUYNOOGHE
† Willy en † Kristin SEYNHAEVE - BRUYNOOGHE - Jacques DEFONTAINE en familie
Pieter BRUYNOOGHE
haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
De families BRUYNOOGHE, BERTEELE, BEUSELINCK en MOERMAN
_____
We willen samen afscheid nemen tijdens de uitvaartplechtigheid,
die zal plaatsvinden in de Sint-Maartenskerk (Grote Markt) te Kortrijk,
op woensdag 26 januari 2022 om 11 uur.
U krijgt de gelegenheid om te groeten na de plechtigheid.
De crematie, gevolgd door de bijzetting van de asurn op de begraafplaats Hoog-Kortrijk,
zal in strikte familiekring plaatsvinden.

Voor een stil moment bij Grietje kan u terecht in haar vertrouwde omgeving,
Lentedreef 1 te Kortrijk, op zaterdag en zondag telkens van 15 uur tot 18 uur.
Een woord van oprechte dank aan allen die haar
met liefdevolle en toegewijde zorgen hebben omringd.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.
Rouwadres:

8500 Kortrijk, Lentedreef 1
Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be
_____________________________________________
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