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 Johan en Veronique Vanwynsberghe - De Borggraeve, 
  Björn en Delphine Vanwynsberghe - Himpe, Raúl, Chloé, 
  Eline Vanwynsberghe en Leroy Geurts, Mila, 
  Mitiya en Jolien Sabbe - Vanwynsberghe, Fleur, 
 Stephan en Marijke Vanwynsberghe - Desmet, 
  Elke Vanwynsberghe en Hendrik Coudyzer, 
  Flore Vanwynsberghe en Tim Hooghe, 
  Jasper Vanwynsberghe, 
 Geert en Marianne Vanhoutte - Vanwynsberghe, 
  Jürgen Vanhoutte en Hélène Balcaen, Maurie, Romie, 
  Kevin en Queeny Vanhoutte - Deleersnijder, Yentl, Jamie, 
  Mathias Vanhoutte en Ester Vanlancker, Siebe, Emiel, Ralph, 
 Geert en Hilde Goemaere - Vanwynsberghe, 
  Jelle en Celine Goemaere - Colman, Lionel, Manon, 
  Sander Goemaere, 
  Laura Goemaere en Michiel Desplenter, 
  Robbe Goemaere, 
 Geert en Els Vanwynsberghe - Corselis, 
  Björn en Jana Vroman - Vanwynsberghe, Luna, 
  Lisa Vanwynsberghe en Torben Manderick, Helena, Anna, 
 Lieven Vanwynsberghe, 
 Yves en Petra Vanwynsberghe - Vens, 
  Lotte Vanwynsberghe, 
  Jarne Vanwynsberghe, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

 
 De families Terryn - Benoit en Vanwynsberghe - Vervaeke. 
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Zoals zij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft zij ons verlaten 
 

Agnes Terryn 
weduwe van Frans Vanwynsberghe 

 

geboren te Deerlijk op 3 augustus 1937 en er thuis overleden op 23 december 2020, 
gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 
Als gevolg van de coronamaatregelen nemen wij afscheid van Agnes in beperkte kring. 

Dank voor uw begrip. 
 

Nadien volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Deerlijk. 
 

Wie het wenst kan een laatste groet aan Agnes brengen in het funerarium te Sint-Lodewijk 
(zie adres hieronder) op zaterdag 26/12 van 15 tot 17.30 uur, 

maandag 28/12 en dinsdag 29/12 van 15 tot 18.30 uur. 
 

Met onze dank aan haar thuisverpleegster Gudrun en haar huisdokters Johan en Ruth. 

 

Rouwadres: Familie Agnes Terryn 
p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 

Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk of via www.messiaen.be 

Moe 

Het leven was zo mooi. 

Je had alles waar je hart voor klopte. 

Met va heb je een rijk gevuld leven gehad. 

Jullie hebben hard gewerkt en veel bereikt. 

Samen met jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkindjes 

had je heel veel mooie dagen. 

Ook de tuin, die er altijd als een pareltje bijlag, was jouw leven. 

En dan kwam dat slechte nieuws. 

Wat va heeft meegemaakt, moest ook jij  ondergaan. 

Jouw keuze was gauw gemaakt. 

Je wou naar huis, naar je vertrouwde omgeving. 

We wisten heel goed wat jij voor ons va had gedaan 

en hebben we jouw de beste zorgen kunnen geven zoals jij dat bij ons va deed. 

Het waren zware maar ook mooie dagen. 

Dankzij je sterk geloof in Maria en alle Heiligen, 

ben je van ons weggegaan zoals je zelf zei: 

 “Zacht in de nacht” 
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