
Sterk en arbeidzaam,
altijd voor ons klaar gestaan.

Je zorg en liefde gaan we nooit vergeten,
van je verdriet zullen we enkel het topje weten.

Sterk en moedig droeg je je lot,
tot het afscheid en ‘t welkom bij God.

Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

mevrouw

Jeannine Robbens
echtgenote van de heer Germain VAN POUCKE

geboren te Ouwegem op 8 december 1934 en omringd
met de warmte van haar gezin, overleden in het

AZ Maria Middelares te Gent op 23 juni 2022,
gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

Lid van Okra Ouwegem

De uitvaartplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Jan-Baptistkerk, Ouwegemsesteenweg

te Ouwegem op donderdag 30 juni 2022 om 10.00 uur.

Begroeting voor de plechtigheid vanaf 9.45 uur.

Jeannine zal rusten op de begraafplaats op het kerkhof aldaar.

Gelegenheid voor een laatste groet aan Jeannine kan in het
funerarium van Uitvaarten FSK, Warandestraat 32 te Kruisem

op maandag en dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Dit melden u:

Germain Van Poucke
      haar echtgenoot

Luc en Sybille Van Poucke - De Vuyst

 Steven Van Poucke
 Evy en Jonas Van Poucke - Roggeman

Geert en Aniek Van Poucke - Vlerick

 Michelle Van Poucke
 Fréderick en Lieselot Van Poucke - Ghys

†Peter Van Poucke      
      haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in het verlies:

 Haar zus, schoonzussen, neven en nichten van de families
 Robbens - Van Simaey en Van Poucke - Van Wassenhove.

Met genegen dank aan:

 Haar huisarts dokter Leon Ghyselinck
 De dokters, verpleeg- en verzorgend personeel
 van het AZ Maria Middelares
 Het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis en
 Chantal van de poetsdienst.

 Allen die Jeannine met warmte en genegenheid omringden.

Rouwadres:

 Familie Jeannine Robbens - Van Poucke
 p/a Uitvaarten FSK, Warandestraat 32 - 9770 Kruisem

 Online rouwbetuiging via: www.fskkruishoutem.be
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