Maria Wynthein
º 16.03.1921 - † 18.02.2018

Uitvaartcentrum Cornelis, Alveringem - Diksmuide - Veurne-Westkust

Ik heb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.
Stijn Streuvels

Mama en oma van
		
† André en Christiane Cottele - Coutteau
			
Benny en Nel Cottele - Van Maele
				Perniele Cottele en Adam
				Jotte Cottele

Door mooie herinneringen gesterkt,
melden wij u het heengaan van

		Paulette Mycke
			
Wessel en Isabelle Donze - Cottele
				Warre Donze
				Lotte Donze
				Noortje Donze

Mevrouw

		

† Valerie Cottele

Maria Wynthein

		
Steven en Vanessa Corneillie - Cottele
			
Cheyenne Corneillie en Hannes
			Manon Corneillie

weduwe van de heer Marcel Vanbeveren († 1972)
weduwe van de heer Urbain Cottele († 2001)

		

Danny en † Martine Mabbe - Cottele

		

Luc en Ingrid Cottele - Ghys

geboren in Lampernisse op 16 maart 1921
en overleden in Woumen op 18 februari 2018.

Delen mede in het verdriet

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
in de aula van het Uitvaartcentrum Cornelis, Woumenweg 26 in Diksmuide
op donderdag 22 februari 2018 om 11 uur.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder bij Marcel
op de begraafplaats van Pervijze.
Gelegenheid tot groeten na de plechtigheid.
Voor een laatste groet aan Maria bent u iedere dag van 15 tot 18.30 uur welkom
in het ‘Uitvaartcentrum Cornelis’ in de Woumenweg 26 in Diksmuide.
Op zondag gesloten.
Online rouwregister op www.cornelisuitvaartzorg.be

		

Haar schoonzussen, neven en nichten

		
De families
Wynthein - Sennesael
				Vanbeveren - Verhaeghe
				Cottele - Lyneel
Met dank en waardering aan
		
haar huisarts, dr. De Hantsetters
		
de directie, de verpleegkundigen, het personeel en vrijwillige medewerkers
			
van woonzorgcentrum De OpenLink in Woumen
Contactadres
		
		

Uitvaartcentrum Cornelis
T.a.v. Familie Wynthein
Woumenweg 26 - 8600 Diksmuide

