
Norma De Jonghe

Zij is

lieve mama en schoonmama van Carlos en Marie-Thérèse De Nollin - Meyfroots
                                                                     
toffe meter van Rudy en Evelyn Desmarlières - De Nollin

allerliefste bobonneke van Jelle

de families De Jonghe, De Nollin en Du Chau.
                
                                                                    

                                                           

Mevrouw

U kan uw rouw betuigen op www.rouwcentrumcollier.be

Correspondentieadres
Rouwcentrum Collier bvba

Onkerzelestraat 273 - 9500 Geraardsbergen
t.a.v. Familie Norma De Jonghe

Geboren te Viane op 28 november 1926 
en overleden te Nederboelare in het wzc de Baronie van Boelare op 8 oktober 2022.

Met dank aan het verzorgend en verplegend personeel van het wzc de Baronie van Boelare
te Nederboelare voor de goede zorgen die Norma mocht ontvangen.

De plechtigheid aan de urne, waartoe u beleefd wordt uitgenodigd
zal doorgaan in de aula van het crematorium Siesegem -Merestraat 169 - te Aalst

op zaterdag 23 juli 2022 om 10u,
gevolgd door het begraven van de urne op het kerkhof te Geraardsbergen.

De plechtigheid aan de urne zal doorgaan in strikte familiekring 
in het Rouwcentrum Collier te Onkerzele.

De urne met haar stoffelijke resten zullen we toevertrouwen
aan het urnenveld op de begraafplaats van Viane.

Stil en eenvoudig ben je weggegaan,
stil en eenvoudig zal je in onze harten voortbestaan.

Volgens de wens van Jacqueline 
zal het afscheid genomen worden in strikte familiekring, 

gevolgd door het begraven van de urne op het kerkhof te Geraardsbergen.

De gebedsdienst aan de urne, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,
 zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Martinus te Onkerzele

op zaterdag 21 mei 2022 om 10u, 
gevolgd door het begraven van de urne op het kerkhof van Geraardsbergen.

†

Gelegenheid om Norma nog een laatste groet te brengen,
wordt u geboden in de groetkamer van rouwcentrum Collier,
Onkerzelestraat 273 te Onkerzele op woensdag 12 oktober 

van 18 uur tot 19 uur.

weduwe van de heer Vincent De Nollin (†1984)
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