†
Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend
melden we met stil verdriet het overlijden van

Ze leeft verder in het hart van:
haar kinderen en kleinkinderen:

MEVROUW

Yvonne Martyn
echtgenote van de heer Lucien Vandenberghe († 2020)

Yvonne werd geboren te Rumbeke op 27 februari 1929
en is overleden in de Sint-Jozefskliniek
te Izegem op 1 januari 2021
Lid van Samana
Door de huidige maatregelen
nemen we in strikte familiekring afscheid
in de Sint-Pieterskerk te Emelgem op vrijdag 8 januari 2021.
Aansluitend begeleiden we Yvonne naar haar laatste rustplaats
in de familiegrafkelder op de stedelijke begraafplaats
aan de Nederweg te Izegem.

† Marnix Vandenberghe - Greta Spanhove en Marc Devidt
Nick Vandenberghe en Marie Masset
Franky Vandenberghe
Andres Vandenberghe en Gilles Vandamme
haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:
† Marcel en † Celina Martyn - Arbeidt en familie
† Marcella Martyn
† Roger Martyn
† Omer en Denise Martyn - Dejonghe en familie
† Hendrik en † Antoinette Vandenberghe - Van Quathem en familie
† Ghislain en † Margriet Vandenberghe - De Waele en familie
Noël en Rika Rosselle - Vandenberghe en familie

haar verwante families:
Martyn - Hoorne en Vandenberghe - Desmet

Een laatste groet kan worden gebracht
in het funerarium DEPOORTER,
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,
elke werkdag van 15 tot 19 uur.
U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be
Familie van mevrouw Yvonne Martyn
p.a. Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27
8870 Izegem

Rouwcentrum Depoorter – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:
haar huisartsen, Dr. Claude Coudron en Dr. Luc Devolder,
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC 'De Plataan'
afdeling Villa Van Gogh te Izegem,
de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.

