
Dankbaar om wat zij voor ons is geweest 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

 
MEVROUW 

Thérèse Vandewalle 
 
 
 

echtgenote van Georges 'Joris' Ostyn († 2011) 

Lid van het Davidsfonds  
Lid van Seniorenbond Sint-Katrien 

 
Thérèse werd geboren te Heule op 18 oktober 1928 
en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen  

in het woonzorgcentrum 'Aksent' te Lendelede op 15 oktober 2019. 
Ze werd gesterkt door het ziekensacrament. 

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Katharina 

(Sint-Katrienplein 1 te Kuurne) 
op zaterdag 26 oktober 2019 om 10.30 uur. 

 
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10 uur. 

 
 

Na de dienst begeleiden we Thérèse 
naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Sente. 

  

Een laatste groet kan worden gebracht tot en met woensdag 23 oktober 2019 
in het funerarium DEPOORTER,  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 
 elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 

Familie van Thérèse Vandewalle 

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem 

 

 

Ze leeft verder in het hart van:  
  

Johanna OSTYN en Erik VANDEWIELE 

Karel OSTYN en Dominique VAN BOCKXELAERE 

Lutgart OSTYN en John ABEEL haar kinderen 

 
 
Frederik VANDEWIELE en Koen D’HOUS 

Franceska VANDEWIELE en Stijn DE CLERCQ 

Noa en Ben 

 

Valérie OSTYN en Pieter-Jan GERMONPRĖ 

Henri,  Camille en Alixe 

Julie OSTYN en Arthur LAHOUSSE 

Axel en Séraphin 

 

Ilse ABEEL en Gianni GELDHOF 

Ynte en Marit 

Ellen ABEEL en Kevin DE DEYGERE 

Marzell en Richelle haar kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 
 
Roger en Thérèse VANDEWALLE - VANDEVOORDE en familie 

† Gerard en † Henriette LAPERRE - VANDEWALLE en familie 
Germain en Annie LAPERRE - VANDEWALLE en familie 
 
† André OSTYN 
Paul en Maria SOENS - OSTYN en familie  

haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

 
 
Haar verwante families: VANDEWALLE – VANTOMME en OSTYN – DEMUYNCK  
 
 

 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

haar huisarts, Dr. Geert Verbeke  

de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC 'Aksent' te Lendelede 

en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd. 

 

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

Ik ben zo moe na deze lange reis. 

Al wat ik vraag is een rustige slaap 

en dromen over hen die ik liefhad.


