
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
nog even vóór het slapen gaan
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hert heb zeer gedaan

of ik geen ogen heb doen schreien
geen weemoed op een wezen lei
of ik aan liefdelooze menschen
een woordeke van liefde zei

en vind ik in het huis mijns herten
dat ik één droefenis genas
dat ik mijn armen heb gewonden
rondom één hoofd, dat eenzaam was

dan voel ik op mijn jonge lippen
die goedheid lijk een avondzoen
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
en zóó z’n oogen toe te doen
Alice Nahon

Uitvaartzorg Commeyne - www.commeyne.be

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
PVT De Brugghe en WZC Ter Linde Gits

De families Wydooghe - Leenknegt danken u voor uw steun en medeleven.



In alle stilte ben je weggevaren, maar je blijft in ons verder leven.

Mevrouw 

Regina Wydooghe
dochter van wijlen de heer Arthur Wydooghe en mevrouw Godelieve Leenknegt

geboren te Roeselare op 12 maart 1941 

en er plots overleden op zaterdag 27 februari 2021.

Omwille van de maatregelen van de overheid vindt de uitvaart plaats 

in beperkte kring op vrijdag 5 maart 2021.

Na de dienst begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats, het familiegraf op de begraafplaats van Gits.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Zij is de zus en tante van
 †François Houthoofd - †Antoon Declercq - †Rosa Wydooghe
  François Houthoofd - Helena Tavernier, Ansgeer, Aleidis
	 	 Charlotte	Houthoofd,	†Amy	Love,	Audrey	Angel
	 	 Jean-Claude	Houthoofd	-	Ann-Sofie	Vermeersch,	Marie-Danielle,	Jean-Louis
 †Lutgarde Wydooghe
 Daniël Wydooghe - Nicole Haesaert
  Yoshi Ikeda - Ann Wydooghe, Yuuki, Aska
  Mohammed Labdou - Els Wydooghe, Sara, Noor
 Arnold Wydooghe - Gwendoline Bailleul
  Erwin Gobbaert - Rebecca Wydooghe, Maarten, Ellen, Elise
  Didier Toisoul - Benedicte Wydooghe, Cedric
  Kristof Carrein - Helena Wydooghe, Lex, Arno
  Diederik Wydooghe
 Lucrèse Wydooghe
  Björn Debrabandere - Nadia Kuzmina, Charles, Féline, †Tamara, Alissia
  Dominiek Oosterlynck - Lindsay Debrabandere, Leon , Jules
  Shirley Debrabandere, Bruce
 Michel Wydooghe
  Simon Wydooghe
 André Lagrou - Miet Wydooghe
  Frieke Lagrou - Ine Loncke, Tjeu, Tille
  Edgar Pindu - Line Lagrou, Zanis
 André Wydooghe - Mia Follebout
  Filip Middernacht - Miet Wydooghe, Nora
  Jef Wydooghe - Annelies Vandenberghe, Niel


