Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven
heb je ons een heel stuk geluk
en ontzettend veel liefde gegeven.

†
Francine DEMUYNCK
echtgenote van Daniel BOMBEECK
geboren te Gent op 29 april 1946 en van ons heengegaan
in het O.L.Vrouwziekenhuis te Asse op 28 juni 2019,
gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Dit melden u met diepe droefheid:
Daniel BOMBEECK,
		

haar echtgenoot

Jean-Marie en Carmen DEMUYNCK - GARCIA VIDAL,
Maria Dolores en Fernando DEMUYNCK - NIETO,
		
Tanita en Tristan,
Nathalie en Juan DEMUYNCK - ROMERO,
		
Rebeca, Melissa en Jonathan,
Carina en Manuel DEMUYNCK - NIETO,
		
Unai en Aloia,
Diane en Georges † BOMBEECK - CEUPPENS,
Eddy CEUPPENS,
Paul † en Marie-Jeanne BOMBEECK - VAN EECKHOUT,
en kinderen,
Nicole en Jean-Marie † BOMBEECK - LIBERT,
Eric LIBERT,
Pascal LIBERT,
			
haar broer, schoonzussen, neven en nichten
de families DEMUYNCK, BOMBEECK, DE PESSEMIER en DE TROGH.

Wij nodigen u vriendelijk uit om van Francine afscheid te nemen
in de Sint-Martinuskerk, Brusselsesteenweg te Meise,
op woensdag 3 juli 2019 om 11.30 uur.

Met dank aan het personeel van de dienst oncologie eenheid 320
en Villa Samson van het UZ Brussel te Jette, het personeel van
de palliatieve eenheid in het O.L.Vrouwziekenhuis te Asse
en haar huisartsen Dr. Guido Haché en Dr. Fanny Huygens.

Laatste groet in de kerk vanaf 11 uur.
Na de crematie wordt haar as uitgestrooid op de strooiweide
van de begraafplaats te Meise.
Er is gelegenheid Francine een groet te brengen
in het funerarium Pauwels, Brusselsesteenweg 38 te Meise,
op dinsdag 2 juli 2019 van 19 tot 20 uur.

Bloemen, noch kransen. U kan een gift doen
op rekening BE45 0000 0000 8989 van Stichting tegen Kanker
met vermelding: “Ter nagedachtenis van Francine Demuynck”.
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