Ik en jij zijn vlinders
Je hoeft niet zo hoog te vliegen om
een mooie vlinder te zijn.
Iedere vlinder vliegt haar eigen
velden en wegen...
om te zijn wie ze wil zijn.
Dus al vlieg je van noord en west en
zuid... ik zeg je...
Je hoeft niet zo hoog te vliegen om
een mooie vlinder te zijn...
Pipo

Met stil verdriet nemen wij afscheid van

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van
haar moeder:
† Willy De Muynck en Adrienne De Coninck
haar broers, schoonzus en nicht:

Marleen DE MUYNCK
‘Marleentje’
dochter van † Willy De Muynck en Adrienne De Coninck

Dirk De Muynck en Claudine Bogaert,
Melissa
Danny De Muynck
haar bewindvoerder:
Piet De Graeve

geboren te Sleidinge op 22 juli 1972 en zachtjes overleden
in het AZ Maria-Middelares in Gent op 16 september 2021

haar grote familie:
De bewoners en medewerkers van het Kalliope-huis, Home Thaleia in De Pinte
en Dienstverleningscentrum ‘De Triangel’ in Lovendegem

Met grote waardering en oprechte dank aan:
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Marleentje

Afdeling ‘Intensieve zorgen’ van het AZ Maria Middelares in Gent
en Huisartsenpraktijk ‘Praktijk op de hoek’ in De Pinte

in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem
OP DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2021 OM 11 UUR.
Daarna begeleiden wij Marleentje naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Lovendegem.

Een parochiale namis wordt opgedragen in dezelfde kerk
op zondag 10 oktober 2021 om 9 uur.

Gelegenheid om de familie te condoleren voor de dienst vanaf 10.40 uur.
U heeft de mogelijkheid om nog een stil moment bij Marleentje door te brengen
in het mortuarium van het AZ Maria-Middelares,
maandag en dinsdag van 9 u tot 12.30 u
en van 13 u tot 17.30 u, woensdag van 9 u tot 12.30 u.
Dank aan allen die haar liefde en vriendschap gaven.

Rouwadres:
Familie Dirk De Muynck, Ledestraat 30, 9971 Lembeke

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77

