
Dit melden u:

Gerard De Winter
haar echtgenoot

Filip en Anne De Winter - Tijtgat
 Delphine
 Isaline
 Matthijs

Francis en Christa De Winter - Vergult
 Laurens
 Hannes

Kristof De Winter
 Wilmert
 Simon
  haar kinderen en kleinkinderen

Maurice † en Marcella Vyncke - Van Belleghem en familie
lagen haar nauw aan het hart

alsook haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Coddens - Arrens en De Winter - De Waele.

Met dank aan:  - haar huisarts,  
 - haar psychiater, 
 - de dokters en het verplegend personeel van het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze
      en het AZ Maria Middelares Gent, 
 - de palliatieve zorgeenheid van het AZ Sint-Lucas Gent, 
 - het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, 
 - de directie, personeel en vrijwilligers van het WZC Ter Leenen Nevele. 

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven

Rouwadres: 
Familie De Winter 
p/a Merendreestraat 30 
9850 Deinze

online condoleren www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  09-371 52 95 

†

Intens verdrietig nemen we afscheid van

Mevrouw 

Jacqueline Coddens
echtgenote van de heer Gerard De Winter

geboren te Nevele op 13 augustus 1942 en van ons heengegaan 
in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze op 10 oktober 2019, 

gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  
zal plaatsvinden in de Sint-Eligiuskerk te Vosselare 

op donderdag 17 oktober 2019 om 10.30 uur. 

Gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 10.10 uur.

Na de crematie wordt haar asurne ingezet in het urnenveld op de begraafplaats te Nevele.

U kan Jacqueline een laatste groet brengen in funerarium De Wulf, 
Merendreestraat 30 te Hansbeke,  

iedere werkdag tot en met woensdag van 18 tot 19 uur, 
op zaterdag van 17 tot 18 uur.

Bloemen noch kransen

Vrijblijvend kan u een bijdrage storten ten voordele 
van de palliatieve zorgeenheid van het AZ Sint-Lucas Gent

op het rekeningnummer BE31 0823 1270 2055 met vermelding ‘De Winter’.


