
Diep bedroefd geven wij u kennis dat onze zorgzame moeder, mémé van ons is heengegaan

Mevrouw

Madeleine Soenen
echtgenote van Paul Holvoet (†21.03.1993)

Geboren te Rumbeke op 26 december 1921

en rustig overleden in het WZC Ceder aan de Leie te Harelbeke op woensdag 28 maart 2018,

gesterkt door de Ziekenzalving.

Gewezen lid van NEOS, Bavikhove.

Madeleine blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
   † Marc en Christine Vandenbroucke – Holvoet
	 Henkie en Karolien Vandeplassche – Vandenbroucke
	 	 Steve en vriendin
	 	 Lies en vriend
	 Harry en Kathleen Van Parys – Vandenbroucke
	 	 Bernd
  Gilles en vriendin
  Justin
	 Koen en Annemie Vandenbroucke – Valcke
	 	 Kamiel
	 Karel en Sofie Vandenbroucke – Depaepe
	 	 Lex en Zoé

   Luc en Frida Holvoet  – Mestdagh
	 Jurgen en Ingrid Holvoet  – Vaye
	 	 Rune, Bridget en Colin

   Marc en Roos Holvoet  – Mestdagh
	 Peter en Aline Vandekerckhove – Holvoet 
	 	 Julie en Benoit
	 Mathieu en Sofie Holvoet - Meire

   Mieke Holvoet
	 Riet
 Jan en vriendin

De aanverwante families:
   Soenen, Vervisch, Holvoet en Declerck

Een speciaal woord van dank  voor de toegewijde en liefdevolle zorgen aan haar huisarts Dr. Ottevaere, 
de directie en het personeel van het WZC Ceder aan de Leie te Harelbeke.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:
Uitvaart Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne
T.a.v. de familie Holvoet & Soenen
Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met de familie en allen die Madeleine genegen waren nemen we afscheid van haar tijdens 

de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Amanduskerk te Bavikhove  

op donderdag 5 april 2018 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk na de dienst.

Daarna zal zij rusten bij haar echtgenoot op de begraafplaats te Bavikhove.

Voor een stil moment bij Madeleine bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur,

zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag en Paasmaandag gesloten.

Begrafenissen Vanwynsberghe - Kuurne 056/71 63 23 
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