“Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.”

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

Mevrouw

Rosa Goddyn
weduwe van de heer Daniël Tylleman († 2017)

Dit melden u met diepe droefheid:
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
		
Jean Pierre en Marleen Declerck - Tylleman
			
Jürgen en Anja Declerck - Faut
				
Quinten en Shari
				 Amélie

Zij is geboren in Torhout op 25 januari 1930 en is er,
omringd en gesteund door haar familie, van ons heengegaan
op 22 oktober 2020, gesterkt door de ziekenzalving.

		

________

		
		
		
		

Roger † en Maria † Devriese - Goddyn en familie
Marcel † en Lea † Cappelle - Goddyn en familie
Jozef † en Marie-Anne Goddyn - Hindryckx en familie
Remi en Laura Goddyn - Compernol en familie

		

Guillaume en Maria † Tylleman - Vanryckeghem en familie

Door de nationale voorzorgsmaatregelen
zal de uitvaartdienst in beperkte kring plaatsvinden.
(Om die reden zal er ook geen rouwmaaltijd zijn.)

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats “De Warande” in Koekelare.
U kunt Rosa een groet brengen t.e.m. woensdag 28 oktober in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem, elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via:
www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Kris en Greet Casier - Tylleman

Haar broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:

De families Goddyn - Van Louwe en Tylleman - Hinderyckx.
Met dank aan:
		
		
		
		

haar huisarts dr. André De Vlieger,
de dokters en personeel van AZ Delta campus Rembert Torhout,
het personeel en de vrijwilligers
van WZC Meunyckenhof, afd. Zomertuin, Koekelare.

