Voortleven in de harten van hen
die achterblijven is niet sterven.

Zij is de echtgenote van
		Michel Deschryver
Zij is de mama van
		
Martin en Heleen Foré - Deschryver
		Filip Deschryver

Door mooie herinneringen gesterkt
nemen wij afscheid van

Mevrouw

Lena Pil
echtgenote van de heer
Michel Deschryver
geboren te Eversam in Stavele op 19 maart 1935
en godvruchtig overleden in Bulskamp op 19 februari 2018,
gesterkt door de zegen van de Kerk.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
in de Sint-Walburgakerk in Veurne op vrijdag 23 februari 2018 om 11 uur.
Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.45 uur.
Na de crematie volgt de bijzetting in een urnenkelder op de begraafplaats in Veurne.
Voor een laatste groet aan Lena bent u iedere dag welkom
in het Uitvaartcentrum Cornelis, Sint-Idesbaldusstraat 43 in Veurne
van 15 tot 18.30 uur.

Zij is de mamie van
		
Gérald en Marlies Cambron - Foré
		Charlotte Foré
Zij is de zus, schoonzus en tante van
		
† Fernand en † Isabelle Grimmelprez - Pil en familie
		Christiane Pil
		
† Robert en † Thérèse Deschryver - Pil en familie
		
Gerard en † Sabine De Leyn - Pil en familie
		
† Gedeon en Hilde Pil - Soetaert en familie
		
		
		
		
		
		
		
		

Daniël Deschryver en familie
† Jeanne Deschryver en familie
† Cyriel en Madeleine Baes - Deschryver en familie
† Lea Deschryver
† Guido Deschryver
Emiel en Hilda Baes - Deschryver en familie
† Hendrik Deschryver
Luc en Maria Maes - Deschryver en familie

Zij is verwant aan de families
		
		

Pil - Butaye
Deschryver - De Brabandere

Met dank aan allen die haar met liefde, genegenheid en warme zorg nabij waren

Online rouwregister op www.cornelisuitvaartzorg.be
Uitvaartcentrum Cornelis
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