Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met ontzettend veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan.

Dit melden u:

Jean en Carla Stoepel - Deroeck
Antonio en Carine Teixeira Baia - Stoepel
Jean-Luc Stoepel
haar kinderen

Gedragen door zo veel zorgende handen
en omringd met heel veel liefde
nemen we afscheid van
MEVROUW

Yvonne Potvin
Geboren in Dikkelvenne op 21 februari 1932 en overleden
In het W.Z.C. ‘t Neerhof te Brakel op 11 juli 2019.

Echtgenote van de heer Julien Stoepel (†2007)

Stephanie Stoepel en vriend Dieter
Lowie en Marie
Melanie Stoepel en vriend Tim
Angelina Teixeira Baia De Vuyst
Nancy Aelterman en vriend Bjorn
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Francois (†) en Louise (†) Delbaere - Potvin, kinderen en kleinkinderen
Albert (†) en Paulette (†) Potvin - Van Haevermaet, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Roger (†) en Suzanne (†) Van De Sype - Potvin, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Libert (†) en Simonne Lefevre - Potvin, kinderen en kleinkinderen
haar zus, neven en nichten
De aanverwanten van de families Stoepel - Uytterhaegen.

De families Potvin, Stoepel, Duprez en Uytterhaegen.

_______

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op
DONDERDAG 18 JULI 2019 om 11 uur
in de aula van het Uitvaartcentrum Porrez,
Godveerdegemstraat 177 te Zottegem.
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.
De bijzetting van de asurne in de urnentuin van de
stedelijke begraafplaats te Zottegem-Knutsegem
zal plaatsvinden in strikte familiekring.

Met een bijzonder woord van dank aan haar huisarts,
Dr. Marc Van Breussegem en aan de directie en het personeel
Van het W.Z.C. ‘t Neerhof te Brakel voor alle goede zorgen.
Mogelijkheid tot condoleren op www.uitvaartzorg-porrez.be
Correspondentieadres:
Familie van mevrouw Yvonne Potvin
p/a Uitvaartzorg Porrez
Godveerdegemstraat 177 - 9620 Zottegem
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