Denk aan mij terug
Maar niet in de dagen van pijn en verdriet

Mijn echtgenote en ons mama leeft verder in het hart van

Denk aan mij terug in de stralende zon
Hoe ik was toen ik nog alles kon

haar man

†
Mevrouw

Christian De Poorter

haar kinderen en kleinkinderen
Eveline en Nic De Poorter - Willems

Nadine NEIRYNCK

Gilles
Louise

Echtgenote van de heer Christian DE POORTER

Frederik en Lien De Poorter - Depoortere
Mona

Gewezen medewerkster aan Basisschool Sint-Paulus te Luchteren

Marthe
Laure

Geboren te Gent op 27 april 1953 en na een lange, ongelijke strijd van ons heengegaan

haar mama

in haar woning te Drongen op 8 maart 2019, gesterkt door het gebed van de Kerk,

Julien † en Martha Neirynck - De Cloet

gesteund en omringd door haar gezin.
Wij nodigen u uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen van Nadine

haar schoonvader

tijdens de plechtigheid in het Crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi

André en Maria † De Poorter - De Clercq

op vrijdag 15 maart om 11 uur.
haar schoonbroer
Gustav en Christine † Lösken - De Poorter

Het plaatsen van haar asurn in het familiegraf op de begraafplaats van Drongen
gebeurt in familiekring.
haar neven en nichten
Gelegenheid tot rouwbetuiging na de plechtigheid.

Kristoff en Veronique Lösken - Vandamme
Charlotte

Een stil moment bij Nadine kan in de afscheidsruimte

Alexander

- begraafplaats Lovendegem op dinsdag van 19 tot 20 uur,

Kenneth en Laura Lösken - Capitaine

op woensdag van 16 tot 17 uur.
de families Neirynck - De Cloet, De Poorter - De Clercq, Willems en Depoortere
9031 Drongen, Antoon Catriestraat 188
9700 Oudenaarde, Opperije 39
8210 Loppem, Henri Blommelaan 39

Wij danken oprecht Prof. Dr. Vulsteke van de dienst Oncologie van het AZ Maria Middelares,
haar huisarts dr. Bosschem en het personeel van het Wit-Gele Kruis.

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be
uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77

