Liefste moeder, liefste meter,
Hoe moeilijk is het om afscheid te nemen van iemand die we zo graag hebben gezien?
Hoe machteloos voelen we ons bij jouw heengaan?
Jij was er altijd voor ons.
Met geduld heb je je pijn gedragen, dit zonder klagen.
Je strijd is nu gestreden, je leven is nu voorbij.
Met onze goede zorgen omringd, hebben we je moeten afgeven.
Wat zullen we je missen.

Josephine Nieulandt
1937 - 2021
Rouwcentrum Van Damme & Zoon Brusselsesteenweg 18 te 9280 Lebbeke - 052 41 44 55 - www.rouwcentrumvandamme.be

In stilte heengegaan, in het bijzijn van haar kinderen, moe we zullen je missen.

Josephine Nieulandt
weduwe van Rudolf Huygens († 2002)
Geboren te Lebbeke op 16 mei 1937 en er thuis overleden op 12 maart 2021.

Het afscheid van Josephine heeft wegens de maatregelen
omtrent het Covid-19 virus plaats in intieme kring in het crematorium Heimolen te Sint-Niklaas,
waarna haar asurne zal worden bijgezet in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.

Er is gelegenheid een laatste groet te brengen in het rouwcentrum Van Damme te Lebbeke,
op dinsdag, woensdag en donderdag na telefonische afspraak op het nummer 052/41 44 55.

Zij leeft verder in het hart van:

Alex Huygens
Renald en Isabelle Huygens - Smekens
Dorien en Vincent Huygens - Pilaet
Jeroen en Cilia Huygens - Lagaert
Ruben Huygens
Geert en Linda De Landsheer - Huygens
Maarten De Landsheer
Jasper De Landsheer
Geert en Myrian De Brabander - Huygens
Koen en Kim De Brabander - Lippens en Estée
Kristof en Raissa De Brabander - De Visch
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Haar broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families NIEULANDT - HUYGENS - DE WAEGENEER - LEUNIS

Rouwadres: Familie Huygens - Nieulandt
p/a Rouwcentrum Van Damme & zoon, Brusselseteenweg 18 te 9280 Lebbeke
online condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be

Met dank aan Dokter Crabeels, Dokter Van Landeghem, de verpleging van het Wit-Gele Kruis,
haar kinesiste Griet en haar poetshulp Marie-Rose.

