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Met droefheid nemen we afscheid van

MEVROUW

Beatrix Houpline
weduwe van de heer Raymond Decock (1919 - 1994)

geboren in Zwevegem op 3 juli 1922 
en er overleden in wzc Sint-Amand op 1 november 2021, 

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Wij danken voor haar mooi en lang leven tijdens de uitvaartmis 
in de de Sint-Amanduskerk in Zwevegem 

op zaterdag 6 november 2021 om 10.30 uur.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur. 

Daarna begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats 
in het familiegraf op de begraafplaats van Zwevegem.

Een laatste groet aan Beatrix kan gebracht worden 
in het funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a in Zwevegem, 

iedere werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Decock - Houpline
p/a Begrafenissen Messiaen

Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be

Zij blijft voor altijd aanwezig in het hart van haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Johan en Annie Decock - Delombaerde
† Steven Decock
Chris en Ellen Caerts - Decock

           Stan, Klara, Marthe

Andrew en Rosanne Blacklock - Decock
Oliver en Elina Blacklock - Zotova

           Radimir, Levana, Zoryan
Mark en Katie Blacklock - Muddle

           Amelia, Sophie, Henry

Ivan en Magda Decock - Christiaens
Freddy en Celine Van den Abeele - Decock

           Lars, Yorben
Mathieu en Riet Decock - Deloof

           Warre, Senne

Chris en Anne-Mie Decock - Vanthournout
† Francky en Tine Vandekerckhove - Decock

           Nelle, Miel
Davy en Lies Claerhout - Decock

           † Niene, Nand

Haar zus, schoonzus, neven en nichten
van de familie Houpline - Reynaert en Decock - Putman

Met onze oprechte dank aan alle mensen die Beatrix 
met de beste zorgen omringd hebben.

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje.
Dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.


