
Lieve mama,
Je strijd is gestreden...
Wat was jij een prachtig, warm mens!
Wij hadden het voorrecht dat jij onze mama mocht zijn.
Liefdevol, begripvol, zorgzaam, geduldig, een harde werker,
een vechter, echt... je was het allemaal.
Je levenswandel was niet altijd even gemakkelijk, 
maar gesteund door je familie en vrienden mag je trots zijn 
op wat je bereikt hebt.
Je kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden waren je leven, 
je grootste geluk.
Het was een harde dobber voor jezelf en voor je omgeving toen 
je veel te jong ziek werd.
Je laatste thuis werd het WZC De Oever waar je met de 
grootste zorg en liefde omringd werd.
Mama, we zijn dankbaar voor alles wat je ons gegeven hebt en 
we zullen onszelf sterken aan alle mooie herinneringen.
Je blijft voor altijd in ons hart leven.

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd.

Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.

Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

Dankbaar om wat ze voor ons is geweest
melden wij het overlijden van

Mevrouw REGINA REYNS
Zij is geboren in Oostnieuwkerke op 26 maart 1943,

omringd door liefdevolle zorgen in het Woonzorgcentrum De Oever,

van ons heengegaan op 8 augustus 2020.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaart in familiekring plaatsvinden.

De crematie wordt gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Staden.

U kunt Regina een groet brengen in het funerarium Vandecandelaere & Casier,

Ch. Ampestraat 2a, 8840 Staden (enkel na telefonische afspraak op 051/70 12 53). 

U kunt uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgcasier.be



Haar kinderen en kleinkinderen:
  Ignace Kint - Marijke Coghe
   Andres & Britt
  Christophe Kint - Cindy Pype
   Sander & Resa & Free
  Pascale Kint - Stefaan Grijspeert
   Flore & Warre & Cato

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten danken u voor uw steun en blijken van 
medeleven.

Speciale dank gaat uit naar WZC De Oever en haar huisarts (Huisartsenpraktijk Hogeschuur).

Rouwadressen: Stationsstraat 137C, 8830 Hooglede - Gits
   Sint Jansstraat 23, 8840 Staden
   Dadizeleleenstraat 7B, 8800 Rumbeke

Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53


