Delen in dit verdriet:
André Simoens,

Goed zijn
dag na dag,
vol inzet haar leven lang
in eenvoud
zichzelf vergetend
en met een diep besef
dat in de kleine dingen
van de dag
het groot geluk verscholen lag.
En als het zinvol leven, plots
zinloos wordt en hard,
toch doorgaan in liefde
tot het einde toe
Dat is gelovig zijn
zoals zij was.

haar echtgenoot;

Peter en Karlien Simoens - Linclau,
Victor,
Emiel,
Leonie,
Bart en Barbara Simoens - Schapman,
Aldo,
Stan,

haar kinderen en kleinkinderen;

Agnes(†) en Gerard Portier - Labaere, kinderen en kleinkinderen,
Damienne en Frans(†) Portier - Louw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
haar zussen, schoonbroers, neven en nichten;
haar schoonbroers, schoonzussen en neef,
de families Portier, Simoens en aanverwanten.
Een oprecht woord van dank aan haar huisarts Eddy Van Doren en aan de directie
en het voltallig personeel van het wzc Sint-Monica te Oostende.
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Rouwadres: Familie Lucienne Portier, p/a B&C Casteleyn - De Grim

CASTELEYN
DE GRIM

Dries en Tim CASTELEYN - DE GRIM - tel. 059 44 80 84
Torhoutsesteenweg 160 - Oostende - info@uitvaart-oostende.be

U kan een laatste groet brengen aan Lucienne
in het funerarium Casteleyn - De Grim,
Torhoutsesteenweg 173 te Oostende,
dit kan na telefonische afspraak 059 44 80 84.
We nodigen u vriendelijk uit om met ons afscheid te nemen,
in de Sint-Franciscuskerk, Assisiëlaan te Oostende
(Wijk Nieuwe Koers), op vrijdag 6 mei 2022 om 10.30 uur.
Na de crematie wordt de asurne bijgezet in het urnenveld
op de begraafplaats aan de Stuiverstraat te Oostende.
Condoleren na de plechtigheid.
Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be
Bloemen, noch kransen.

Met genegenheid en eerbied nemen we afscheid van

mevrouw

Lucienne Portier
Gewezen kernlid Samana Oostende

Echtgenote van de heer André Simoens
Geboren te Koekelare op 8 maart 1942 en zachtjes van
ons heengegaan in het wzc Sint-Monica te Oostende
op 2 mei 2022, gesterkt door de ziekenzalving.

