Lieve moeder, mémé,
diepbedroefd nemen wij afscheid van je,
maar in ons hart blijf je bestaan.

Dit melden u met stil verdriet:
Haar kinderen:
Freddy en Lucrèce Tampere - Spaens

Dankbaar om wat zij voor ons betekende
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Raymonda Bossy
weduwe van de heer Firmin Tampere († 1984)
Zij is geboren in Werken op 17 juli 1928 en is rustig
van ons heengegaan in Kortemark op 13 januari 2018,
begeleid met de gebeden van de H. Kerk.
_______

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben op zaterdag 20 januari 2018
om 10 uur in de St.-Martinuskerk in Werken.
Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Werken.
U kunt Raymonda een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Haar klein- en achterkleinkinderen:
Mario Tampere
		Dylan
Benny en Liselotte Tampere - Pyra
		Kelsy
		Kenzy
		Alexander
		Dylano
Haar zus, broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:
Jules † en Maria † Verfaillie - Bossy en zonen
Odiel † en Zulma † Goderis - Bossy en familie
Maurice † en Germaine † Verschaeve - Bossy en familie
André † en Marie † Bossy - Zwaenepoel en familie
Omer † en Paula † Bossy - Degraeve en familie
Jules † en Margriet † Bossy - Mispelon en familie
Omer † en Martha † Beuckelaere - Bossy en familie
Roger † en Alice † Vuylsteke - Bossy en familie
Etienne † en Simonne Lins - Bossy en familie
Roger en Rachel Bossy - Beyens en familie
Walter en Yolande Baert - Timmerman en familie
De families Bossy - Vanthournout en Tampere - Sinnaeve.
Met dank aan:
haar huisartsen dr. G. Mattelin en dr. Tr. Spruytte,
haar kinesiste H. Dehoorne,
de directie, personeel en vrijwilligers
van WZC Blijvelde, afd. De Sterre in Kortemark.
Rouwadres: Koordhoekstraat 57, 8610 Zarren

