Dit melden u met diepe droefheid
Degene die ik lief heb verlaat ik,
om degene die ik lief had terug te vinden.

Dankbaarheid en verdriet gaan samen
nu we afscheid nemen van

mevrouw

ELEONORA MISSINNE
weduwe van de heer HENRI CAILLIAU

(† 2012)

Geboren te Torhout op 14 mei 1927 en vredig
overleden te Woumen op 12 oktober 2017.

Lid van O.K.R.A. Jonkershove.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de
kerk van Sint-Jozef te Jonkershove op woensdag 18 oktober 2017 om 10 uur,
gevolgd de crematie en bijplaatsing van de urne
op de gemeentelijke begraafplaats „Ter Ruste“ te Houthulst.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Aan Eleonora kan een laatste groet gebracht worden in het rouwcentrum
Travers, Jonkershovestraat 103b te Houthulst, elke weekdag van 17 tot 19.30 uur,
zaterdag van 17 tot 18 uur en niet op zondag.

Condoleren online via „www.rouwcentrumtravers.be“

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Jhonny en Greta DESIMPEL - CAILLIAU
Bert en Barbara GOOS - DESIMPEL
Mira, Cas en Martha
Bart en Barbara DESIMPEL - VANDENBRANDE
Samuel en Simon
Ben DESIMPEL
Eline
Brecht en Elisabeth DESIMPEL - VANDORPE
Anna en Alice
Rik en Katrien CAILLIAU - DEBOUCK
Tom CAILLIAU en kara
Wim CAILLIAU en Rebecca
Adriaan
Jan en † Ria KINDTS - CAILLIAU
Louis KINDTS en Kyra
Célestine KINDTS
haar broers, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten
† André en † Yvonne GHEYSENS - MISSINNE en familie
† Sylvère en † Elza MISSINNE - PATTYN en familie
Hilaire en † Jacqueline MISSINNE - DECLERCQ en familie
† Jossé en Simonne VANDOORNE - MISSINNE en familie
† Albert en † Leona SOBRY - MISSINNE en familie
Walter en Jacqueline MISSINNE - PANNECOUCKE en familie
† Georges CAILLIAU - † Henri en Rolande CAPPOEN - CLOET en familie
† Daniel en † Odette CAILLIAU - DAMMAN en familie

zij is verwant aan de families
MISSINNE - JONCKHEERE en CAILLIAU - DEZEURE
met dank aan:
haar huisarts Dr. Vande Moortel,
directie en personeel van het woon- en zorgcentrum De Open Link te Woumen.
Rouwadres: Familie Eleonora Missinne
P.a. Rouwcentrum Travers, Jonkershovestraat 103b 8650 Houthulst

