
Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon, 

hoe ik was, toen ik alles nog kon.

mevrouwGeorgette Teirlinck
echtgenote van de heer 

Armand Swankaert † 09.04.2012

Gewezen voorzitter CMVB-Maldegem - Gewezen leerkracht Zusters Maricolen Maldegem

Geboren te Maldegem op 1 juli 1931 en er thuis rustig ingeslapen 
op 23 juni 2022, omringd door het gebed van de kerkgemeenschap.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats op donderdag 30 juni 2022 om 10.30 uur

in de Sint-Barbarakerk, Marktstraat te Maldegem, gevolgd door de crematie.

Samenkomst in de kerk.

U kunt de familie een warm hartgebaar schenken na de plechtigheid in de kerk.

De bijzetting van de asurne van Georgette vindt plaats in intieme kring 
in de urnentuin op de gemeentelijke begraafplaats.

Parochiale namis op zondag 10 juli 2022 om 10.30 uur in voornoemde kerk.

Rouwcentrum - Funerarium Colmann, Gentse Steenweg 137a, 9990 Maldegem 

tel. 050 71 78 79 -  rouwcentrum@colmann.be

www.colmann.be

Dit melden u met droefheid:

Luc en Lieve Michielsen - Swankaert,
Sofie,

Tati
Tim en Kathleen
Pieter en Bieke,

Jesse, Cisse

Piet en Marleen Swankaert - Dhuijvetter,
Thomas
Simon en Liesbeth,

Paco
Lien en Ewoud,

Tiesj, Saan

Alexander en Mieke Claeys - Swankaert,
Bert en Winne,

Guus, Wolf, Manse
Victor en Jolinde,

Karel, Loek haar kinderen, kleinkinderen & achterkleinkinderen

Frans en Rosette Leliaert - Teirlinck, 
kinderen en kleinkinderen

Jozef † en Ghislaine Swankaert - Ysebaert,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Eerwaarde Zuster Maria Swankaert †
Godfried † en Lucienne † Swankaert - D’Haeseleer, 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven & nichten

De families: Teirlinck, Swankaert, Saelens en Cleemput.

Dank aan haar huisarts Dr. Pieter Boudt, het thuisverpleegteam Sarah Roegiers
en allen die Georgette met zorg en liefde hebben omringd.

U kan Georgette een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen, 
in het Rouwcentrum Colmann, zaterdag van 14-17 uur, maandag van 15-18.30 uur.
Online condoleren kan via www.colmann.be

Rouwadres: Familie Piet en Marleen Swankaert - Dhuijvetter
9990 Maldegem - Stationsstraat 69


