


De laatste berg is beklommen
het was een mooie tocht

je bent aangekomen
de cirkel is rond

Rustig is ons mama weggegleden uit het leven

Magda Van den Troost
Weduwe van Gustaaf De Jonghe

Geboren te Rupelmonde op 7 april 1947
en, omringd door haar kinderen en kleinkinderen, 

overleden in het UZA te Edegem op 12 januari 2023.

Er is gelegenheid tot groeten bij Wase Uitvaartplanner, 
Krijgsbaan 86 te Temse op dinsdagavond 17 januari 2023 

van 19 tot 20 uur. 

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen 
tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk van 

Sint-Jan Evangelist te Steendorp op 
donderdag 19 januari 2023 om 10 uur.

Gelegenheid tot groeten vanaf 9.45 uur.

Aansluitend vindt de asverstrooiing plaats op de begraafplaats 
te Steendorp.

Rouwadres: Familie Magda Van den Troost
p/a Wase Uitvaartplanner
9140 Temse, Krijgsbaan 86



Magda blijft verder leven in de harten van

haar kinderen en kleinkinderen

 Bert en Korina De Jonghe - Rotthier
  Robbe en Elise
 
 Geert en Kelly Verdickt - De Jonghe
  Thibo, Femke, Fee 

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

 William en Bea Van den Troost - Van Steerthegem 
 Urbain † en Rita Van den Troost - Buytaert
 Daniëlla Van den Troost

 Jean † en Maria † Schijns - De Jonghe
 Staf † en Lisette † Buyl - De Jonghe
 Jan † en Yvonne † De Jonghe - D’hollander 
 Rosa † De Jonghe
 Leon † en Irene † Bursens - De Jonghe
 Julien en Jeanine † Van Bosch - De Jonghe

met hun kinderen en kleinkinderen

delen mee in het verdriet

 alle aanverwanten van de families Van den Troost, 
 De Jonghe, Gillis en Windey.

Dank aan het voltallig personeel van het WZC  ‘t Blauwhof
en het ganse team van de dienst IZ van het UZA.

U kan een persoonlijk berichtje of een gedeelde herinnering 
aan Magda achterlaten op waseuitvaartplanner.be


