Je sliep zo stil vannacht
de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht
de ochtend zou vergeten.

Dit melden u met diepe droefheid
vol dankbaarheid voor haar leven
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Alex en Darline Maddelein - Six
Birger en Annemarie Maddelein - De Schepper
Jarno, Keano, Lotte, Ella-June, Billie-Rose
Margaux, Gitte, Siebe, Thyme
Kenneth en Evelyn Maddelein - Lahoutte
Lana, Liam

Met liefde gedenken wij

JEANNY SEGIER

† Jean-Pierre en Astrid Dewyse - Maddelein
Peter en Isabelle Verstraete - Dewyse
Miguel en Jamina
Magaline en Michiel
† Lion, † Luna
Cato

weduwe van Marcel Maddelein ( † 1998)
Geboren in Langemark op 31 oktober 1931
Overleden in Ieper op 20 augustus 2020

Bart en Sylvia Dewulf - Dewyse
Margaux, Indra
doopmeter van:
Martina, Isabelle en Kenneth

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal door de nationale
voorzorgsmaatregelen in beperkte familiekring plaatsvinden in de Onze Lieve Vrouwkerk
te Poelkapelle op woensdag 26 augustus 2020 om 10 uur.
Na de crematie zal de urne van Jeanny
worden bijgezet in het columbarium op de begraafplaats te Poelkapelle.

Aan Jeanny kan een laatste groet gebracht worden in het funerarium van het rouwcentrum
Travers - Vanhoorne, Poorterstraat 5 in Poelkapelle, elke weekdag van 17 tot 19 uur
op zaterdag van 17 tot 18 uur en niet op zondag.
Familie, vrienden en kennissen kunnen online hun medeleven betuigen via:
www.rouwcentrumvanhoorne.be

haar zus en schoonbroer
† Leon en † Alice Dewyse - Segier
† Gilbert en Margriet Maddelein - Bardyn - Germain Myngheer en familie
en alle overleden schoonzusters, schoonbroers en familie
delen mee in dit verlies

de families SEGIER- PLAMON en MADDELEIN - BULCKE - BOUDRY
dank aan:
Artsenhuis „De Linde“ in Langemark
directie, personeel en vrijwilligers van het WZC „De Groene Verte“ in Merkem

Rouwadres:

Heer God, geef haar het eeuwige leven.

Familie Jeanny Segier p.a. Rouwcentrum Travers
Jonkershovestraat 103b 8650 Houthulst.
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