
Ze leeft verder in het hart van:  

  
haar dochter, schoonzoon, kleinkinderen en achterkleinkinderen:  
 

Marcel en Christine De Boosere - Casteleyn  
 

Emmerson De Boosere  

Xyliana 

Bas en Lieselot Mertens - De Boosere 

Amber, Lara en Luna-Fay 

Stijn en Annelies De Boosere - Rigolle  

Lyan, Lowi en Luka 

 

haar schoonzus Rachel Vanhournout 
haar neven en nichten  
 
 
haar verwante families:  
 Defour - Vanderheeren en Casteleyn - Vandamme  
 
 

De familie dankt allen die hem met liefde,  

haar huisarts, Dr. Hannelore Madou,  
alle medewerkers en vrijwilligers van het wzc 'Aksent' te Lendelede 
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 
 

Rouwadres: 

Familie van Simonne Defour 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 

 

 
 
 

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem 051 31.56.67, Lendelede 051 30.31.33 
Drukhuis Balcaen, Izegem

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 

melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

 
MEVROUW 

Simonne Defour 
weduwe van de heer Pieter Casteleyn († 1989)  

Simonne werd geboren te Izegem op 1 december 1927 
en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen in het  
woonzorgcentrum 'Aksent' te Lendelede op 19 juni 2019. 

Ze werd gesterkt door het ziekensacrament.  
 _________ 

We nodigen u persoonlijk uit, om samen met ons, 
 in intieme kring afscheid te nemen rond de urne 

in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom' 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  

op maandag 24 juni 2019 om 10.30 uur. 

 
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 

 
(Parking: hoek Dweersstraat en Meensestraat) 

 
Aansluitend vertrouwen we de as van haar lichaam toe aan de natuur 

op de strooiweide van de begraafplaats te Sint-Eloois-Winkel.  
 

Een laatste groet kan worden gebracht tot en met vrijdag 21 juni 2019 
in het rouwcentrum Depoorter elke dag van 15 tot 19 uur.  

 U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 

 

Rust nu maar uit bij de Heer. 
Je hebt je strijd gestreden. 
Niemand kan begrijpen hoe je hebt geleden. 
Niemand kan voelen wat je hebt doorstaan.


