
In droefheid nemen wij afscheid van haar die ons met zoveel
liefde en warmte omringd heeft

MEVROUW

Nelly Vantieghem
weduwe van de heer Marcel Deconinck (1943 - 2013)

geboren in Sint-Denijs op 22 maart 1949 
en overleden in Kortrijk op 2 oktober 2020,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid dagelijks bestuur van Samana
Lid van OKRA en de Weduwenkring in Avelgem

De uitvaartplechtigheid zal volgens de richtlijnen
van de overheid plaatsvinden in familiekring.

Een laatste groet aan Nelly kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Verzetslaan 9 in Moen, 

iedere werkdag van 14.30 tot 16 uur en van 17.30 tot 19 uur,
op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur

tot en met woensdag 7 oktober 2020.

Dit melden u:

Kris en Katelijn Lapauw - Deconinck
† Jade
† Merel
Jasmijn

Dimitri en Veerle Vandenbogaerde - Deconinck
Josephine  
Juliette

 haar kinderen en kleinkinderen

Hans en † Ingrid Vantieghem - Goussaert - Monique Moreel
en familie

Guy en Marleen Vantieghem - Martin en familie
Jacques en Agnes Depraetere - Deconinck en familie
† Jerome en † Carinne Deconinck - Samaille - Ria De Pessemier 

en familie
Rudy en Lucrèce Platteau - Deconinck en familie        

      haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vantieghem - Christiaens en Deconinck - Vandenborre

Met onze oprechte dank aan de dokters en het personeel van 
het AZ Groeninge dienst Intensieve Zorgen in Kortrijk.

Rouwbetuigingen: Familie Deconinck - Vantieghem 
 p/a Begrafenissen Messiaen 
 Verzetslaan 9 - 8552 Moen 
 of via www.messiaen.be

MOEN -  056  300  700BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Nooit was iets teveel, je bezat zoveel liefde
en wij kregen allemaal ons deel.

Er valt nu een groot gat op de plaats 
waar eens onze dierbare moeder en meme zat.

Je blijft altijd in onze harten voortbestaan,
ook al is het erg moeilijk zonder jou verder te gaan.


