†

Achter iedere traan van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering.

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

Mevrouw

Leonia Van Den Bergh
echtgenote van de heer Julien Trio (†2013)
Geboren in Kessel op 30 november 1928 en
rustig overleden in Brugge op 26 november 2021.

Zij is de mama en memé van
Eric Trio - Maryse Rosseel
		
Gwenny en Rik - Trio - Vandycke
			
Robbe, Niels
		
Melissa en Mohammad - Trio - Azizollah
			
Mehdi
		
Céline en Frederik - Trio - Verhenne
Firmin Trio - Sabine Lannoije
		
Vanessa en Thimothy - Trio - Simoens
		
Kelly en Jeroen - Trio - De Keyser
			
Maxence, Aimeric
			
Louise, Arnout
		
Jarne en Ilona - Vankerkhove - Smitzer
			
Nina, Fenna

__________________

De afscheidsdienst rond de urne waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in aula De Bron Oostendestraat 270 in Torhout
op vrijdag 3 december 2021 om 10.30 uur.
(mondmasker verplicht)

Na de dienst zal Leonia herenigd worden met haar echtgenoot Julien
in een urnenkelder op de begraafplaats van Veldegem.

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het Rouwcentrum,
wij bewaren het beeld van Leonia in ons hart.

Eddy Trio - Christine De Coster
		
Jeroen Trio
		
Evelien en Bjorn - Trio - De Cock
			
Anaïs, Esmée
Zij is verwant aan de families
Van Den Bergh - Van Looy en Trio - Vandendriessche

Een bijzonder woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar haar huisarts,
de directie en alle personeel van het WZC Rusterloo in Beernem,
de dokters en alle personeel van het AZ Sint-Jan in Brugge
en allen die Leonia met genegenheid hebben omringd.

U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Rouwcentrum Decombele Tel. 050 21 62 97 – decombele.rik@skynet.be

		

