Zij is 52 jaar de lieve vrouw van
Gilbert Allossery

Deelt mee in dit verdriet
Tom Margo (papa van Karo en Tibo)
Zij is het baasje van
Joske
Zij is de zus, schoonzus en tante van
Georges en Hilda Lyphout – Sanders en familie
Freddy en Rita Allossery – Gekiere en familie
Zij is verwant aan de families
Sanders – Moenaert en Allossery – Bafcop
Dank voor de goede zorgen aan haar huisarts dr. Filip Pollet, het Netwerk Palliatieve Zorg “De Mantel”,
Familiehulp, in het bijzonder Charlotte en Katlijn en allen die Leentje met genegenheid hebben omringd.
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Zij is de mama en oma van
Wim en Natalie Allossery – Feys
Jonas, Jolien
Annemie en Bart Allossery – Coigniez
Karo en vriend Henri, Tibo en vriendin Leonie

Leentje Sanders
1946 - 2022

Immens graag hadden
we je nog gehouden,
maar nog liever

†

Je hebt genoten van het leven en wij van jou ...

Leentje Sanders
lieve vrouw van Gilbert Allossery

Streep haar naam

Geboren in Kortemark op 24 maart 1946 en godvruchtig thuis overleden op 3 maart 2022,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

niet door

Lid van Neos

gunnen we je “de rust”.
De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
op vrijdag 11 maart 2022 om 10.00 uur in de kerk van Don Bosco, Don Boscoplein in Torhout.
(mondmasker verplicht)

Klein van gestalte,

Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 09.40 uur.

maar in alles o zo groot!

Na de crematie zullen we Leentje een plaats geven in het urnenveld
op de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.
U kunt een laatste groet aan Leentje brengen in het Rouwcentrum Decombele Revinzestraat 82 Don Bosco-Torhout,
enkel na afspraak via 050 21 62 97 vanaf zaterdag van 17.30 tot 18.30 uur. Gesloten op zondag.
U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Noem haar naam
en laat ons weten
dat ook jij haar
niet zult vergeten

