
Uitvaartzorg Beyens-Billiet: 056 51 78 78          -          Drukkerij Fieuws

Dankbaar om wie zij was,
droevig omdat zij er niet meer is,

er op vertrouwend elkaar ooit weer te zien
melden we u het overlijden van

mevrouw Kathleen Soetinck
echtgenote van de heer Roger Couwet,

geboren in Menen op 11 december 1947 en er van ons heengegaan op 18 januari 2023.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons, afscheid te nemen tijdens de afscheidsviering in de aula
begraafplaats, Dadizelestraat in Menen op donderdag 26 januari om 10 uur.

U kunt persoonlijk afscheid nemen in het funerarium, Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe.
Vrijdag, maandag en dinsdag van 14u30 tot 18u30. Zaterdag van 14u tot 16u. 
Gelieve vooraf telefonisch contact op te nemen op het nummer 056 51 78 78.

Condoleren kan via www.beyens-billiet.be
Correspondentieadres: familie Couwet-Soetinck, Moeskroenstraat 208, 8930 Menen.

Dit melden u:

Haar echtgenoot:
Roger Couwet

Haar kinderen en kleinkinderen:
Eddy Couwet

Bojan en Yunah
Brahm en Caroline Deblauwe-Couwet

Trixie

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
André (=) Dewaele

 Lucien(=) en Marie-Rose(=) Raes-Dewaele en familie
Jenny Soetinck en familie
Carlos en Erika Soetinck-Hulders en familie
Freddy en Linda Couwet-Six en familie
Bernard en Jenny Knockaert-Couwet en familie
Johan en Annie Carton-Couwet

De families SOETINCK-DEROY en COUWET-PRECKLER

Met bijzonder dank aan haar huisarts Daphne Comyn, thuisverplegingsteam Korneel Pottie, 
directie en medewerkers AZ Delta Menen en allen die haar met zorg en liefde hebben omringd.
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danken u voor uw gebed en blijken van medeleven.



Aandenken aan

mevrouw 

Kathleen Soetinck
echtgenote van de heer Roger Couwet

geboren in Menen op 11 december 1947 en er van ons
heengegaan op 18 januari 2023.

Moeder de vrouw,
Wij houden van jou,

Jij was ons toeverlaat,
Nu blijf ik achter,

Sta ik op straat.

Hoelang weet ik niet,
Tot je ons verliet,
Met ons verdriet.
 
Lieve mama,
We zullen je altijd blijven gedenken,
In jouw eenvoud,
Zonder geschenken.
 
Het gaat je goed,
Ondanks alle tegenspoed,
Maar niet voorgoed.
 
Je kleinkinderen vonden
Je heel lief als ze ons kwamen bezoeken,
Je bent perfect zoals je was,
Zoals een moedertje kon zijn.
 
-Roger-


