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Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen

van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug
in de sterkte van de zon,

hoe ik was
toen ik nog alles kon.

Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
melden wij u het overlijden van

M e v r o u w

M a r ga r i e t  PAT T Y N
Geboren te Passendale op 17 oktober 1943

en overleden te Roeselare op 15 december 2018. 

De plechtige uitvaartmis, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
 zal opgedragen worden in de SINT-AUDOMARUSKERK te PASSENDALE 

op WOENSDAG 19 DECEMBER 2018 om 10 uur,
gevolgd door de crematie en de bijzetting in het urnengraf

 op de gemeentelijke begraafplaats te Passendale.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Margariet kan begroet worden in het funerarium “Vandecandelaere-Spruytte”
Westrozebekestraat 25a, 8980 Passendale

elke werkdag van 15.30u tot 18.30u.

Online condoleren kan op: www.vandecandelaere-spruytte.be

Dit melden u:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 Geert en Brigitte VERMEULEN  - DE VOLDER
  Niels en Jolien VERMEULEN  - BENTEIN
   Laure en Louise
  Dieter en Joyce VANDE GINSTE  - VERMEULEN
   Ona en Vince
 
 Carl en Iris VANCOILLIE  - DE VOLDER
  Dries en Monika DECOODT  - KARSKA
   Viktor en Cataleya
  Ruben en Tessa DECOODT  - SNEYERS
  Stijn en Yasmine RYCKBOSCH  - DECOODT
   Gust

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

 Frans en Bernice DECEUNINCK  - PATTYN en familie
 Henri en Yvette PATTYN  - SAMYN en familie
 Raphaël † PATTYN en familie
 Hedwig en Monica DEWULF  - PATTYN en familie
 Arnold en Francine BLOMME  - PATTYN en familie
 Patrick en Monique PATTYN  - VANHUYSE en familie
 Marc en Arlette PATTYN  - CALLEWAERT en familie
 Dirk en Lucrèce PATTYN  - PLAETEVOET en familie
 Marnik en Ingrid MEERSSEMAN  - PATTYN en familie

Haar aanverwante familie: PATTYN  - DEPOORTER.

Met oprechte dank aan:

 de huisarts Dr. Peter Bardyn
 het Wit-Gele kruis
 het dagverzorgingscentrum “De Companie”
 de dokters en verpleegkundigen van het AZ Delta te Roeselare


