
Dankbaar voor haar leven, voor de vriendschap 
en de goedheid die van haar zijn uitgegaan,

bewaren wij in ons hart de naam en het beeld van

mevrouw

Jeny De Voet
echtgenote van wijlen de heer 
Kamiel Goethals † 25.09.2014

Gewezen voorzitster van KAV en OKRA Kleit

Lid Ziekenzorg Kleit 

Geboren te Moerkerke op 21 december 1934,
rustig ingeslapen in het Woon- & Zorgcentrum Warmhof 

te Maldegem op 18 januari 2022, omringd door 
het gebed van de kerkgemeenschap.

De plechtige uitvaartliturgie, 
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats op 

donderdag 27 januari 2022 om 10 uur
in de parochiekerk Sint-Vincentius à Paulo te Maldegem-Kleit,

gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de gemeentelijke begraafplaats.

Samenkomst in de kerk.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid op het kerkhof.

Parochiale namis op zondag 13 februari 2022 om 10.30 uur
in de Sint-Barbarakerk te Maldegem.

Dit melden u met droefheid:

Marc en Veronique Goethals - Longueville,
Jellen en Bavo,

Irma, Marcel
Judith en Ruben, 

Oscar, Cecile

Jan en Annick Goethals - Van hove,
Marthe en Gilles,

Lily
Miel en Silke
Mara haar kinderen, kleinkinderen 

& achterkleinkinderen

Delen mee in de rouw: 

haar zus Monique en schoonbroer Romain
en alle aanverwanten van de families 
De Voet, Goethals, Dhont en Van Poucke.

Dank aan haar huisarts Dr. Hans De Schuyter,
het thuisverplegingsteam Dénovo,

het WZC Warmhof voor de warme en hartelijke zorg
en allen die Jeny met zorg, vriendschap en genegenheid

hebben omringd, in het bijzonder Agnes en Jean.

U kunt Jeny een laatste groet brengen 
en het rouwregister tekenen, in het Rouwcentrum Colmann, 

woensdag, donderdag en vrijdag, 
telkens van 15 -18.30 uur, zaterdag van 14 -17 uur.

Online condoleren kan via www.colmann.be

Rouwadres: Familie Jeny De Voet
p/a Rouwcentrum - Funerarium Colmann, 

Gentse Steenweg 137a, 9990 Maldegem - Tel. 050 71 78 79        
rouwcentrum@colmann.be


