Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor de daagse dingen,
die door haar hoofd en door haar vingers gingen
en alles wat zij was voor u en mij.
(A. van Wilderode)

Mevrouw

Dina Sioen

weduwe van de heer Roger Delobel († 2005)

Dit melden u diepbedroefd:
Christiane Delobel en Luc Blontrock
Evelyn Blontrock en Tom De Rudder
Nore, Lize
Inge Blontrock en Niels Christiaen
Nina, Lou
Dirk Delobel
Martine Delobel en Arnold Moerman
Flore Moerman en Bram Vandekerckhove
Marie
Amber Moerman en Klaas Deroo
Robbe Moerman en Shana Deleersnijder

geboren in Ledegem op 12 mei 1937 en omgeven door de warme liefde van
haar familie stilletjes van ons heengegaan in Ieper op 7 december 2019,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

.

(†) Jeannette Sioen en (†) Gilbert Dejaeghere en familie
Gerard Sioen

De plechtige uitvaartdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Elverdinge
op zaterdag 14 december 2019 om 10.00 u. Daarna begeleiden wij
Dina naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van Elverdinge.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kunt Dina een laatste groet brengen in het rouwcentrum Hessel,
Diksmuidseweg 6 in Ieper, elke werkdag van 14.30 u tot 19.00 u.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Rouwadres: Rouwcentrum Hessel (Dina Sioen), Diksmuidseweg 6, 8900 Ieper

(†) Maria Delobel en (†) Omer Bollaert
(†) André Delobel

Anna Delobel en Marcel Turck en familie
(†) Agnes Delobel en Rudy Grison en familie

haar zus, broer, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten

Delen mee in dit verlies:
de families Sioen - Vandecasteele en Delobel - Dufloucq

Een bijzonder woord van dank aan:
de directie en het personeel van het WZC Home Vrijzicht in Elverdinge
haar behandelende arts en het personeel van de afdeling geriatrie van het Jan Yperman
Ziekenhuis in Ieper
Familiehulp en haar thuisverpleegsters Ria en Regine
haar trouwe buren en familie
iedereen die Dina genegen was en een warm hart toedroeg

De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel 057/44 66 10

