Dit melden u diep bedroefd:
haar levenspartner

Joske Pycke
Als een regenboog vol kleur
Als een zonnetje héél fel
Een herinnering zo dierbaar
In gedachten geen vaarwel

Christiane Dupont
‘Tenneke’

levenspartner van Joske Pycke
weduwe van Bob (†) Chamont
Tenneke werd geboren te Schelle op 27 september 1950
en ging van ons heen te Antwerpen in het
ZNA Middelheim op 31 juli 2019.

Een laatste groet aan Tenneke kan gebracht worden
in het rouwcentrum C. Verbist, Provincialesteenweg 18 te Hemiksem
op dinsdag 6 augustus 2019 van 19 uur tot 20 uur.

Rudolf en Jeaninne (†) Wastyn - Dupont
Johnny Wastyn
en kinderen
Mario Wastyn
en kinderen
Rohald Wastyn en Anneke Verbeeck
en zoon
Inge Wastyn
André en Marina Dupont - Peeters
Steve Dupont en Dolma Tsering
en zoon
Luc Dupont en Linda Bogers
Lesley Dupont
en dochter
Kenny Dupont
en kinderen
Frank en Sabrina Dupont - Van Hoeck
Maarten Dupont en Jens Van den Broeck
Yannick Martin en Eline Dupont
Kjenshy Verhoeven en Laure Dupont

De crematie vindt vooraf plaats
in het crematorium van Antwerpen (Wilrijk).

haar broers, schoonzussen, schoonbroer,
neven, nichten, achterneven en achternichten

De families Dupont, Pycke en Jacobs.
De burgerlijke afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 8 augustus 2019 om 10.15 uur in aula Chrysant
van het crematorium te Antwerpen (Wilrijk),
hoek Jules Moretuslei en Legerstraat.
Samenkomst in de wachtkamer
van aula Chrysant vanaf 09.50 uur.
Aansluitend geven we de urne een plaats
in het columbarium bij haar geliefde moeder en zus
op de gemeentelijke begraafplaats van Hemiksem,
Kerkstraat 25-41.

Een bijzonder woord van dank aan het verplegend en verzorgend personeel
van het ZNA Middelheim (afdeling 4E) en aan haar huisarts, Dr. J. Van Boeckhout
voor hun warme en liefdevolle zorg.
Evenals hartelijk dank aan goede vriend Toinneke
voor zijn steeds geboden hulp.

U kan digitaal condoleren via www.verbistc.be
_______________________________________________
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