
Haar echtgenoot:
       Walter Terryn
Haar zoon, schoondochter en kleinzoon:
       Francis en Karien Terryn - Degrave
        Milan Terryn
Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
       Marc en Rita Terryn - Hollevoet en familie
       †Georges en Rosette Pyncket - Terryn en familie
       Luc en Maria Terryn - Haspeslagh en familie
       Romain en Ginette Schoore - Terryn en familie
       Frans en Monique Terryn - Feys en familie
       Eddy Terryn en familie
       Marnick en Hilde Terryn - Durnez en familie
       Boudewyn en Katrien Terryn - Vannieuwenborgh en familie
       Rik en Fanny Terryn - Vanhauter en familie
De families Vanwildemeersch - Dequae en Terryn - Messiaen

Met dank aan:
haar huisarts Dr. Terryn, 
Dr. Hanssens en Dr. Schauvliege en het verplegend personeel van de St. Jozefskliniek te Izegem,
de thuisverpleging High Care.

Magda 
Vanwildemeersch

                        1949 - 2021



Voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart...

mevrouw

Magda Vanwildemeersch
Echtgenote van de heer Walter Terryn

Geboren te Moorslede op 25 augustus 1949 
en overleden thuis te Beitem op 6 maart 2021

Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele leven.
Je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Dank u aan allen die attent waren 
in de kleinste dingen van elke dag,
voor elk gebaar van vriendschap en troost 
in woord en gedachten 
en voor uw medeleven.

De uitvaartdienst kan live gevolgd worden 
via www.uitvaartzorg-geldhof.be 
Knop streaming aanklikken 
password: MAGDA1949

In beperkte kring wordt er afscheid genomen van Magda.
in de aula van uitvaartcentrum Eveline Geldhof, Roeselaarsestraat 118 te Moorslede,

op vrijdag 12 maart 2021 om 10 uur.
Na de cerematie wordt de urne in het urnenveld geplaatst te Beitem.

Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen in het bovengenoemd uitvaartcentrum
iedere dag tot en met donderdag van 15.30 tot 18.30 uur
Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be

Rouwadres: 8800 Roeselare, Landmansstraat 73


