
Wezens van licht Koen Penninck



†

mevrouw

Marie-Jozef Eeckhout

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 27 december 1939
en onverwacht overleden te Zottegem in het AZ Sint-Elisabeth
op 28 januari 2023, begeleid door het gebed van de H. Kerk.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal worden opgedragen

in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart 
te Sint-Maria-Oudenhove 

op vrijdag 3 februari 2023 om 11.15 uur.

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

U kan Marie-Jozef een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem,

op afspraak (09 360 75 60).

De namis wordt opgedragen in dezelfde kerk
op zondag 5 maart 2023 om 9.45 uur.

Wees haar indachtig in uw gebeden.

Dit melden u:

Koen en Gudrun Penninck - Henau
Judith Penninck en Thomas Van De Velde ♥
Nathan Penninck
Jonah Penninck

haar kinderen en kleinkinderen

Léonce † en Annie † Eeckhout - De Koker
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Libert † en Rachel De Campeneere - Eeckhout
kinderen en kleinkinderen

Armand en Monique Eeckhout - De Smet
kinderen en kleinkinderen

Norbert † en Jacqueline Eeckhout - Watté
kinderen en kleinkinderen

Daniël Eeckhout †
Gabriël en Magda † Vanderstichelen - Eeckhout

kinderen en kleinkinderen

Valery Penninck †
Georges en Irene Penninck - De Schrijver

kinderen en kleinkinderen
Maurice † en Annie † Penninck - Gabriël, 
                                           Chantal De Meulemeester †

kinderen en kleinkinderen

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families Eeckhout, Penninck, Van Damme, Van Der Linden

Rouwadres: 
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. familie mevrouw Marie-Jozef Eeckhout
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem

Online rouwbetuiging: www.vanvijle.be

weduwe van de heer Leo Penninck

Werd in Gods liefde opgenomen

Met dank aan haar huisarts dr. Weyns, aan Vanessa, Christel 
en Joyca van de thuisverpleging en aan het personeel 
van de dienst geriatrie van het AZ Sint-Elisabeth.

Een leven valt stil
zoals een blad dat valt
en God raapt het op.

           (Kris Gelaude)

Geen bloemen of kransen.
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