†

Wanneer je weent om mij
denk dan in je hart
dat je weent om wat je vreugde bracht.
K. Gibran

Bedroefd en dankbaar,
maar wetend dat het zo goed is, nemen we afscheid van

Mevrouw

Germaine Sinnaeve
echtgenote van de heer Gerard Sinnaeve (†2012)
Geboren in Lisses (Seine-et-Oise) Frankrijk op 22 november 1928 en
godvruchtig overleden in Torhout op 18 september 2020,
Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.
__________________

Volgens de algemene voorzorgsmaatregelen opgelegd door de overheid,
wordt er in beperkte familiekring afscheid genomen van Germaine.
Na de dienst zullen we Germaine herenigen met haar echtgenoot Gerard
in een urnenveld op de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.
Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het Rouwcentrum,
wij bewaren het beeld van Germaine in ons hart.
Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen
op www.rouwcentrum-decombele.be

Zij is de mama en memé van
		
Jef en Isabelle (†) Sinnaeve – Ameel – Viviane Peire
			
Stijn en Arianne Symoen – Sinnaeve
				
Jade, Jutta, Ciel
		
Willy en Godelieve Sinnaeve – Verbrugghe
			
Jürgen en Sylvia Sinnaeve – van Merm
				Poppy en Noa
			
Nico en Sylvia Sinnaeve – Baert
				Jorne en Thibo
			
Bjorn en Wendy Sinnaeve – Degroote
				Yati
		
Gabriël en Maria Defour – Sinnaeve
Tom en Sofie Deprez – Defour
				Ilana
			Joke Defour
				Yentl en Yuna
		
Rik en Dorine D’haene – Sinnaeve
			
Björn en Tamare Meiresonne – D’haene
				Amelie en Wout
			
Benjamin en Stephanie D’haene – Moeyaert
				Lore

Delen mee in het verdriet
Wendy Vermeulen en Bart Opstaele

Zij is verwant aan de families
		

Sinnaeve – Couchez  en Sinnaeve – Janssens

Wij drukken onze oprechte dank en grote waardering uit voor haar huisarts,
de directie en alle personeel van het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout
en allen die Germaine met liefde hebben omringd.
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