
Je was in eenvoud sterk en groot.
Een bron van goedheid tot uw dood.
Toegewijd aan die u dierbaar waren.

Dit is het beeld dat wij van u bewaren.

mevrouw

Gerarda Vyncke
echtgenote van de heer Georges Ballegeer † 26.02.2011

Geboren te Maldegem op 27 mei 1929,
er overleden in het Woon- & Zorgcentrum Warmhof op 5 september 2022,

omringd door haar geliefden en vergezeld door het gebed van de kerkgemeenschap.

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

zaterdag 10 september 2022 om 11 uur
in de parochiekerk Sint-Vincentius à Paulo te Maldegem-Kleit, gevolgd door 

de bijzetting in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats te Maldegem-Donk.

Samenkomst in de kerk.

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

Parochiale namis op zondag 9 oktober 2022 om 10.30 uur in de Sint-Barbarakerk te Maldegem.

Dit melden u met droefheid:

Marc en Nicole Schoonbaert - Ballegeer

Franky en Petra † Ballegeer - De Vent,

Fangio

Yenka                                                                                    haar kinderen & kleinkinderen

Ria Huyvaert mama van Fangio en Yenka

Gerard Vyncke † - De Backere Laura † - Georges Vyncke †

Roger † en Simone Vyncke - De Baedts

Johan en Godelieve Saey - Vyncke

Richard † en Suzanne † Ballegeer - Bollé,

Noël Ballegeer † haar metekind - Braet Marleen

Suzanne Ballegeer †

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

De families: Vyncke, Ballegeer, Van Heucke en Buysse.

Dank aan haar huisarts Dr. Dimitri Van Landegem,
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het Woon- & Zorgcentrum Warmhof, 

in het bijzonder afdeling rood, Tamara van de palliatieve begeleiding, 
alsook de trouwe vrienden die Gerarda met zorg, vriendschap en genegenheid hebben omringd.

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

dinsdag en woensdag, telkens van 15 - 18.30 uur.
Online condoleren kan via www.colmann.be

Rouwadres: 9990 Maldegem-Donk - Heirweg 42a

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

www.colmann.be


