
Je liefde en glimlach op je gezicht, blijven voor altijd in ons geheugen gegrift

Mevrouw

Simonne Devolder

echtgenote van de heer René Guillemin (†6.4.1980)

Simonne werd geboren te Kuurne op 4 november 1922
en omringd door haar familie, rustig ingeslapen in het 

WZC Heilige Familie op 2 oktober 2019,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Simonne blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en betachterkleinkinderen:
   † Leon en Christiane VANDEVIJVERE-GUILLEMIN
	 Kurt en Nancy VANDEVIJVERE-STRYNCKX
	 	 Kimberley, Stephanie en Emily

   † Roger GUILLEMIN
	 Alain en Marleen GUILLEMIN-SCHEIRE
	 	 Lahni en vriend

   Alois en Christine RIGOLE-GUILLEMIN
	 Nico en Nancy RIGOLE-GARSBEKE
	 	 Tatjana en vriend
	 Thierry en Monika VANOOTEGHEM-RIGOLE
	 	 Giovanni en vriendin
	 † Christ RIGOLE

   Vincenzo en Krista CONFALONE-GUILLEMIN
	 Carlo en Virginie ROCCHITELLI-GUILLEMIN
	 	 Gabriëlle en Melissa

   Eddy en Christelle RYSMAN-GUILLEMIN
	 Géry en Eveline GOEMINNE-RYSMAN
	 	 Ferre en Senne
	 Miguel en Isabel CARMELIET-RYSMAN
	 	 Laure en Mathis
	 Kenny en Lieselot RYSMAN-MAES
	 	 Mila en Matteo

   Jean-Claude en Gisele DEBLAERE-GUILLEMIN
	 David en Eline GHEYSENS-DEBLAERE
	 	 Cis en Suze

Delen mee in dit verdriet de families:
   DEVOLDER, VAN SUIAOYS, GUILLEMIN en VANTIEGHEM

Een speciaal woord van dank aan haar huisarts Dr. Jan Vandenbroucke en aan het personeel voor hun liefdevolle zorg van 
het WZC Heilige Familie te Kuurne.

Rouwbetuigingen:
Familie GUILLEMIN - DEVOLDER
p/a Begrafenissen VANWYNSBERGHE, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met de familie en allen die Simonne genegen zijn nemen we afscheid van haar rond de urn tijdens 

de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Michielskerk, Marktplein te Kuurne 

op dinsdag 8 oktober 2019 om 10.00 uur.

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst.

Daarna wordt de asurn bijgezet op de begraafplaats van Kuurne, ingang Nieuwenhyuse.

De gebedswake wordt gebeden in de kapel van het WZC H.-Familie, 

Gasthuisstraat 24 te Kuurne op maandag 7 oktober 2019 om 16.30 uur.

Voor een stil moment bij Simonne bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe
St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag tot en met zaterdag 5 oktober van 16.00 tot 18.30 uur,

zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag gesloten.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - Tel. 056 71 63 23
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