
Leo GREVEN haar echtgenoot

Wouter en Adèle GREVEN
Jay, Brad en Shellie

Ilka en Azubuike GREVEN – EROBU
Annabelle NJONGUO haar kinderen en kleinkinderen

Marie-Rose en André HUYGHE – MYNY
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Fernand (†) en Annie GREVEN – VANBEVEREN haar zus, schoonbroer en schoonzus, neven en nichten

Leon(†) en Andrea YPERMAN – BARRA haar tante

De families HUYGHE – GREVEN

De uitvaartplechtigheid zal opgedragen worden in beperkte kring in de aula van uitvaartzorg Depoorter te Bredene op dinsdag 25 mei 2021.
Nadien zal de as van Monique bewaard worden in de warmte van haar thuis.

Speciale dank aan het voltallige team van WZC Westerhauwe.

Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Monique in het uitvaartcentrum Depoorter, Steenstraat 1 te Bredene,
elke dag van 16u tot 17u t.e.m. vrijdag 21 mei.

Rouwadres: Familie HUGYHE – GREVEN, Klemskerkestraat 19, 8450 Bredene                                                 Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Afscheid met zorg Depoorter, Bredene - T. 059 32 16 91      -       Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21

Moeders geven leven
Moeders geven kracht
Moeders blijven geven ...
liefde, die elke pijn verzacht

en als ze heengaat onverwacht
blijft ze toch voor altijd in je hart
dat is het wonder ...
haar troost en grootste kracht

Ilka

Ik heb een ster gezocht aan de blauwe hemel
Een ster die straalt, net zoals jij dat deed
Een ster die groot, mooi en uniek is, net zoals jij
Een ster die we allemaal kunnen zoeken elke keer opnieuw wanneer
we het nodig hebben
Lieve oma, nu straal jij elke nacht en zijn we je eigenlijk nooit verloren
Ik hoop dat je ons ziet, ons voelt, naar ons lacht want lieve oma
We lachen naar je terug en voelen de warmte die je ons gaf

Annabelle

Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Monique Huyghe
Echtgenote van Leo Greven

Geboren te Oostende op 23 maart 1939 en

onverwacht overleden in WZC Westerhauwe

te Bredene op 17 mei 2021.


