
Simonne DEPREZ
1931 - 2021

Moeder van:
Luc OPSOMER en Redgy DE LANGE
Nicole en Raymond OPSOMER - CORREMANS
Eric en Machteld OPSOMER - VANDENBERGHE
Marc en Leen OPSOMER - DAMEN

Grootmoeder van:
Kim CORREMANS en Dennis DE BORGER
†Simon CORREMANS
Hanne CORREMANS en Peter HOMMELS
Hadewijch en Pieter OPSOMER - SAMAEY, Arthur en Manon
Goedele en Frederik OPSOMER - DEVOS
Ine en Bram OPSOMER - BOECKX, Jules en Louis
Marijn en Sofie OPSOMER - MAST

Haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families DEPREZ - PYPE en OPSOMER - TANGHE

Met dank aan haar huisarts Dr. Liesbeth Vonk, 
de verpleging van het Wit-Gele Kruis,
Janne van Familiehulp,
de directie en het personeel van WZC Maria Middelares
en u allen voor de hartverwarmende blijken van deelneming.



Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

Mevrouw

Simonne DEPREZ
Weduwe van de heer Antoine OPSOMER

Geboren te Menen op 11 oktober 1931 en 
overleden te Roeselare op 24 februari 2021, gesterkt door het sacrament van de zieken.

In beperkte kring wordt er afscheid genomen van Simonne op woensdag 3 maart 2021,
in de aula van uitvaartzorg Eveline Geldhof, Roeselaarsestraat 118 te Moorslede,

gevolgd door de plaatsing in het urnenveld op de begraafplaats te Moorslede.

Er is geen gelegenheid tot groeten in het funerarium.
Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be

Correspondentieadres: Familie Simonne Deprez
p/a Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

Liefste mema, mémé, oma van de boerderij, 

Zoals je in het leven stond, heb je ons ook verlaten: rustig en stil.
Jouw tegenvallers in de laatste jaren heb je steeds waardig gedragen.
Altijd bezorgd om alles en ieder van ons.
Steeds dankbaar om kleine dingen.
Jouw groot hart stond altijd open voor iedereen.
We kunnen en zullen jou nooit vergeten.


