†
Omgeven door de liefde van ons allen,
nemen wij afscheid van
MEVROUW

Madeleine MUYLLE
echtgenote van de heer Roger Van Hoe (†2005)
geboren te Staden op 15 maart 1931 en overleden
in WZC de Zilverberg te Roeselare op 12 februari 2020,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

___

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Janskerk te
Staden op dinsdag 18 februari 2020 om 10.30 uur.
Na de dienst volgt de bijzetting in het familiegraf
op de begraafplaats te Staden.
Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk om 10.15 uur.
Er kan een groet gebracht worden aan Madeleine in het
funerarium Vandecandelaere & Casier, Ch. Ampestraat 2A
in Staden, elke weekdag van 16.30 uur tot 19 uur,
op zaterdag van 16.30 uur tot 18 uur, op zondag van 10 tot 11 uur.
Online condoleren: www.uitvaartzorgcasier.be

Zij is de mama en meme van
Martin Van Hoe en Marleen Vandevoorde
		
Sarah Van Hoe
		
Marie Van Hoe en Matthieu Moerenhout
			
Cyriel en Charles
Fabienne Van Hoe en Noël Debal
		
Jeroen Victoor en Ilse Doom
			
Léonie en Charles
		
Charlotte Victoor en Tim Follebout
			Céleste
		
Evelyne Debal en Glen Kimpe
			
Jade en Nina
Zij is de zus, schoonzus en tante van
André † en Simonne Muylle - Declercq - † Victor Gilberte
		
en familie
Roger † en Anna † Muylle - Demuyt en familie
André † en Maria † Muylle - Desnyder en familie
Jozef † en Irène † Deruyter - Muylle en familie
Georges † en Madeleine † Muylle - Tielemans en familie
Frans en Marie-Louise Muylle - Tielemans en familie
André † en Lia Vyaene - Muylle en familie
Frans † en Simonne † Van Hoe - Debeuf en familie
Zij is verwant aan de families
Muylle - Bruwier en Van Hoe - Everaerdt.
Met dank aan haar huisarts Lieve Deruyter, de directie en het
personeel van WZC de Zilverberg.

