
Je koesterde ons en was een prachtige ma en oma.
De laatste jaren koesterden we jou.

Groot was de liefde, groot is het verdriet.
Mooi de herinnering die je achterliet ...

mevrouw

Julia Tack
echtgenote van wijlen de heer Bertrand Slabbinck † 14.01.2015

Geboren te Middelburg op 30 december 1926, 
in familiekring overleden in het Woon- & Zorgcentrum Veilige Have te Aalter  

op 1 maart 2020, gesterkt door het H. Ziekensacrament.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
vindt plaats op zaterdag 14 maart 2020 om 9.45 uur
in de parochiekerk Sint-Petrus en Paulus te Middelburg,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst aan de kerk.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

Parochiale namis op zondag 12 april 2020 om 10.30 uur 
in de Sint-Barbarakerk te Maldegem.

U kunt Julia een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen, 
in het Rouwcentrum Colmann, woensdag en donderdag, telkens 15-19 uur,

vrijdag van 15-16 uur.
Online condoleren kan via www.colmann.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Rudy en Kaat SLABBINCK - DE VLOED
Walter en Greet DE MAEYER - SLABBINCK                                          haar kinderen

Stijn en Vicky SLABBINCK - DE BRUYNE,
Julie

Robin en Sara SLABBINCK -  NEIRYNCK,
Matteo, Nicola en Emile

Dries en Griet VANDENBERGE - SLABBINCK,
Kato en Stan

Ivo en Heidi OOSTERLINCK - HUBENS, 
Issa

Vik en Lieselot OOSTERLINCK - SMESSAERT,
Leonie en Marilou

Dries OOSTERLINCK,
Jara en Lior                                                               haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in de rouw: haar schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.

Zij was verwant met de families: Tack, Slabbinck, Nobus en Leliaert.

Met dank aan en waardering voor:

Artsencentrum Den Boomgaard,
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC Veilge Have
en allen die Julia met zorg, vriendschap en genegenheid hebben omringd.

Rouwadres: Familie Tack - Slabbinck 
p/a Rouwcentrum - Funerarium Colmann, Gentse Steenweg 137a, 9990 Maldegem - tel. 050 71 78 79

rouwcentrumcolmann@telenet.be
www.colmann.be


