
 
 
 
 
 
    

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

MEVROUW 
   Christiana Cornillie 
 

weduwe van de heer Andreas Bollengier († 2005) 
  

Christiana werd geboren te Izegem op 22 maart 1939 
en is er rustig ingeslapen in de Sint-Jozefskliniek  

op woensdag 21 oktober 2020. 
Ze werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 

 

Door de huidige maatregelen nemen we in intieme kring afscheid 
in de Decanaatskerk van Sint-Tillo te Izegem  

op woensdag 28 oktober 2020.  
 

Aansluitend begeleiden we Christiana 
naar haar laatste rustplaats in het familiegraf  

op de stedelijke begraafplaats aan de Reperstraat te Izegem. 

 

Een laatste groet kan worden gebracht 
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 Christiana Cornillie 

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem 

Ze leeft verder in het hart van:   

 
haar kinderen en kleinkinderen:  

 
             Geert Bollengier 

              Kris en Nancy Bollengier - Boudry 

                      Kevin Bollengier 

                      Devlin Bollengier en vriendin Rani 

 haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:  

             † André en † Mariette Cornillie - Ampe 

             † Marcel en † Simonne Cornillie - Viaene en familie 

             † Germain en Alma Cornillie - Neyrinck en familie  

             † Gerard en † Rika Cornillie - Geirlandt en familie  

             † Roger en Greta Cornillie - Everaert en familie  

             † Jozef Cornillie en familie  

 

             † Lucien en Donatienne Bollengier - Vanhee en familie  

             † Roger en Anna Bollengier - Verhaeghe en familie  

             Willy en Christiana Vandekendelaere - Bollengier  

de families Cornillie - Desmet en Bollengier - Vandekendelaere               

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
                
               haar huisarts, Dr. Koen Parmentier,  
               de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,  
               het thuisverzorgingsteam van Griet Debrabandere,  
               haar pedicure Marieke Decock 
               en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
  

 
 

 

Stil ging je van ons heen 
in ons hart is verdriet 
en toch jij verlaat ons niet. 
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