Dit melden u:

Romain DEMYTTENAERE

haar echtgenoot

Marijke en Guido DEMYTTENAERE - REMMERIE
Lieselot en Pieter-Jan REMMERIE - DE MAN , Janne, Annabel en Tiebe
Eline en Sébastien REMMERIE - VERSPEELT, Remi, *Kato en Celeste
Maarten en Kaat REMMERIE - ROGGE, Olivia
Anneleen REMMERIE en Doneen VANDEPONSEELE
Renaat en Ans DEMYTTENAERE - HEIJNEN
Matthew DEMYTTENAERE en Roselien MARTEL
Charlotte DEMYTTENAERE en Wesley VAN DIJCK, Lori
Gaetane DEMYTTENAERE
Renée DEMYTTENAERE
Sofie en Philip DEMYTTENAERE - HILTROP
Thomas en Elisa HILTROP - NAERT, Otje en Ebe
Marie HILTROP en Brecht VANDEVYVER
Jill HILTROP
De families WALLAYS en DEMYTTENAERE

BEGR. GEERS - KORTRJK & KUURNE

Jenny Wallays
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

1935 - 2021

Met heel veel pijn, maar met een hart vol warme, dankbare herinneringen, nemen wij afscheid van

Mevrouw

Jenny Wallays
echtgenote van de heer Romain Demyttenaere
geboren te Wevelgem op 23 februari 1935
en rustig heengegaan te Kortrijk op 16 augustus 2021.

De afscheidsplechtigheid zal in besloten kring plaatshebben.
Een woord van oprechte dank aan haar huisarts, dr. Zwaenepoel,
Annelies en Hilde van Familiehulp, de thuisverpleging, de directie en medewerkers van WZC Sint-Vincentius
en aan allen die haar met liefde omringd hebben.
Rouwadres:

Minister Liebaertlaan 53E 022, 8500 Kortrijk
Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be

Liefste Jenny, mama, oma, omi,
Je stond op elk moment klaar om te luisteren, te helpen, te troosten.
Met zachtheid en zorgzame interesse voor wat op ons pad kwam.
We voelden de warmte en liefde van het nest dat je voor ons openhield. Je was er altijd voor iedereen.
De laatste jaren kwamen de woorden niet meer en probeerden we ze te zoeken in je ogen.
Soms met frustratie en verdriet omdat je het niet gezegd kreeg,
Maar soms werd het ook lachen. Je zin voor humor bleef overeind, klagen was er nooit bij.
We houden van je. We missen je.

