Zij is verwant aan de families
Tommeleyn - Olevier en Dieryckx - Wallaeys

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar
haar huisarts, het verpleegteam Soﬁe en Elsa,
haar kinesiste Els Descheemacker en team,
de directie, personeel en vrijwilligers van het WZC Blijvelde afd. De Meiboom in Kortemark
en allen die Magdalena met genegenheid hebben omringd.

Magdalena Tommeleyn
1923 - 2021
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†

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft willen zijn,
nemen wij bedroefd afscheid van

Mevrouw

Magdalena Tommeleyn

echtgenote van de heer Palmer Dieryckx (†2014)
Geboren in Kortemark op 10 november 1923 en
er rustig overleden op 28 mei 2021.

Volgens de algemene voorzorgsmaatregelen opgelegd door de overheid,
wordt er in beperkte familiekring afscheid genomen van Magdalena.
Na de dienst volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld
op begraafplaats ‘Stiltepark De Warande’ in Torhout.
U kunt een laatste groet aan Magdalena brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82, Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97
vanaf maandag tot en met woensdag van 17.30 tot 18.30 uur.
Uw medeleven kan u betuigen via www.rouwcentrum-decombele.be

Zij is moetje en memeetje van
Eddy † en Ludwina † Dieryckx - Deroo
Philippe en Bianca Atlan - Dieryckx, Vincenzo en vriendin, Logan en vriendin
Vanessa Dieryckx, Adam
Lorenzo en Tinneke Dieryckx - De Blauwe, Jesper en Arjen
Noël en Marleen Teetaert - Dieryckx
Kris en Sabine Verlinde - Teetaert, Thibo
Frank † en Kazol Dieryckx - Islam

Zij is de zus, schoonzus en tante van
Georges † en Rachel † Tommeleyn - Deceuninck en familie
André † en Agnes Deroo - Tommeleyn en Daniël † Lins
André en Godelieve Maertens - Tommeleyn en familie
Jerôme † en Henriette Dieryckx - Vansteelandt en familie
André † en Céline † De Blauwe – Dieryckx
Joseph † en Bernise † Dieryckx - Vanhoutte en familie
Marcel † en Margueritte Delaere - Dieryckx en familie
Georges en Palmyre Casteleyn - Dieryckx en familie
André en Brigitte Dieryckx - Dereuse en familie
Michel † en Andrea † Mortier - Dieryckx en familie
Wilfried † en Gerarda † Vancoillie - Dieryckx en familie

