Gesterkt door mooie herinneringen
nemen we treurig maar dankbaar afscheid van

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd
je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan

mevrouw

Nelly Vander Mynsbrugge
Zij werd geboren in Deftinge op 2 augustus 1944 en is overleden in
WZC Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem op 10 mei 2021.
Begeleid door het Sacrament van de ziekenzalving en het gebed van de Heilige Kerk.

Zij was mama van:
Tim en Tanja Gautot-Leys
Laurent en Nina Witdoeckt-Leys
Zij was oma van:
Maxime Gautot
Emilia Gautot
Nicolas Witdoeckt
Gilles Witdoeckt

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Nelly,
maar gezien de huidige coronamaatregelen zal de plechtigheid plaatshebben
in intieme kring en alleen op uitnodiging van de familie.
Na de plechtigheid zullen we haar te ruste leggen op de begraafplaats van Vlierzele.
Er is wel een mogelijkheid om Nelly te begroeten in de Sint-Fledericuskerk in Vlierzele
op zaterdag 15 mei 2021 van 11.00 uur tot 11.20 uur.
U kan een laatste groet brengen in uitvaartcentrum Hermans,
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem
op dinsdag en woensdag van 18.00 uur tot 19.00 uur en
donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Zij was zus van:
Ghisele(†) en Remi(†) Vander Mynsbrugge-Denooze, kinderen, klein-en achterkleinkinderen
Marguerite(†) Vander Mynsbrugge
Rosanne en Clement(†) Vander Mynsbrugge-Matthijs, kind, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Lutgarde en Paul(†) Vander Mynsbrugge-Van de Velde, kinderen en kleinkinderen
De families Vander Mynsbrugge-Leys, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
Met dank aan:
haar huisarts Dr. Annelies Latoir en
het verzorgend en verplegend personeel van WZC Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem.

Rouwadres: Tanja & Nina Leys, Vlierzeledorp 12, 9520 Vlierzele
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be
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