
Een kleine 11 maand nadat papa, opa ons verliet, is ook mama, oma na een oneerlijke strijd zachtjes ingeslapen ...

Petra en Ronny VANMULLEM - SPEYBROUCK,
Jolien en Lorenzo, Delfien en Pieter, Brecht en Emily en Audric,

Dominique en Petra VANMULLEM - VIANE,
Niels en Margo,

Christophe en Ellen VANMULLEM - ROUSSEAU,
Faye en Célestin, Liam,

Anneke en Peter VANMULLEM - DE CEUNINCK,
Maud, Nand, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

Rudy (†) VANHEE,  papa van Jolien en Delfien,

Haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families GENOUW - CLYBOUW en VANMULLEM - VANDAMME

De uitvaartmis zal opgedragen worden in beperkte kring in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Oudenburg, op dinsdag 18 mei 2021,
gevolgd door de crematie met nadien de bijzetting in het urnegraf op de begraafplaats van Oudenburg, in familiekring.

De dienst kan via live-stream gevolgd worden. De link hiervoor kunt u terugvinden op de website:
https://www.uitvaartdepoorter.be/rouwregister/krista-genouw

Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Krista in het uitvaartcentrum Depoorter,
Constant Permekelaan 43 te Jabbeke, elke dag van 16u tot 17u, behalve op zondag.

Rouwadres: familie VANMULLEM - GENOUW - p/a Uitvaart Depoorter, Constant Permekelaan 43, 8490 Jabbeke
Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Afscheid met zorg Depoorter, Jabbeke - T. 050 38 55 66      -       Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21

Ik heb een vrouw gekend,
oh, wat was zij sterk.
Altijd was zij bezig,
altijd aan het werk.

Ik heb een vrouw gekend,
die vol met liefde zat.

En ondanks al haar zorgen,
haar kinderen nooit vergat.

Haar familie was haar leven
en al stond zij plots alleen,

het was dan soms heel moeilijk,
ze sloeg er zich maar doorheen.

Van haar kleinkinderen
genoot zij met volle teugen.
Haar hartelijke lachbuien 

zullen ons nog lang blijven heugen.

Ik heb een vrouw gekend,
die ik nooit meer zal vergeten.
Hoe dat dan toch wel kan?

Het was mijn mama, moet je weten...

Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Krista GENOUW
Weduwe van Louis VANMULLEM

Geboren te Oostende op 29 november 1945 en

overleden te Oostende op 11 mei 2021.


