
Na een prachtig leven, waar zijzelf  met veel  voldoening op terugkeek, 
is op 94 jarige leeftijd overleden

Mevrouw

Denise Vanassche
echtgenote van wijlen

de Heer Roger Depypere

Geboren te Hulste op 18 februari 1922,
zaterdagmorgen 7 januari 2017 omringd door haar familie thuis vredig overleden. 

Dit melden u met droefheid:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Jean-Marie DEPYPERE
 kinderen en kleinkinderen

Abdenour en Bernadette HASNAOUI-DEPYPERE

Martin en Claire NINCLAUS-DEPYPERE
 kinderen en kleinkinderen

Johan en Claudine DEPYPERE-DECLERCQ
kinderen en kleinkinderen

Miet DEPYPERE
 kinderen en kleinkinderen

Francis en Marleen DEPYPERE-SALEMBIER
 kinderen en kleinkinderen

Filip en Nadine DEPYPERE-DEGRYSE
 kinderen en kleinkinderen

Claudine DEPYPERE
 kinderen

† Marc en Catherine DEWYN-DEPYPERE
 kinderen en kleinkind

Emmanuel en Katrien DEPYPERE-DECOENE
 kinderen en ♥

Pol DEPYPERE

De aanverwante families 
VANASSCHE-DUVILLIER, DEPYPERE-TUYTENS

De familie dankt allen die Denise met liefde en zorg hebben omringd.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:

     Uitvaart Vanwynsberghe

     T.a.v de familie Depypere-Vanassche

     St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

     Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met de familie en vrienden willen we afscheid nemen van Denise

 tijdens de uitvaartplechtigheid die plaatsvindt

op zaterdag 14 januari 2017 om 10.00 uur 

in de St.-Pieterskerk te Kuurne (St.-Michielsweg)

De offerande geldt als rouwbegroeting

Aansluitend na de plechtigheid zal de verstrooiing van de as op de strooiweide van de 
begraafplaats van Kuurne plaatshebben in familiekring.

Voor een stil moment bij Denise bent u welkom in het 

rouwcentrum Vanwynsberghe,

Sint-Michielsweg 11 te Kuurne, iedere dag van 16 tot 18.30 uur.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - 056/71 63 23  



Jouw vleugels waren al een tijdje klaar,
ons hart nog even niet...

om jou los te laten naar daar
waar enkel een herinnering overschiet.

Je gaf  ons zoveel blije, wijze,... gedachten,
jouw lach, jouw moed, jouw levenslust,...
ze kunnen de pijn een beetje verzachten.

Groeten daar aan opa en geniet maar van je welverdiende rust!

We heffen hoe dan ook nog eens het glas,
op de persoonlijkheid, het voorbeeld,...

op de geweldige, fantastische vrouw die je was!

Mevrouw

Denise Vanassche

°18.02.1922 - 07.01.2017†
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