
We nemen in intieme kring afscheid van Yvonne op 
zaterdag 20 februari 2021 om 10 uur.

Familie, vrienden en kennissen kunnen de dienst volgen via Familie, vrienden en kennissen kunnen de dienst volgen via 
http://ervine.be/uitvaartzorg-demuys-poperinge/,http://ervine.be/uitvaartzorg-demuys-poperinge/,
keuze : stream 1, passwoord : YvonneDurant1931keuze : stream 1, passwoord : YvonneDurant1931

Met dank aan haar huisdokter, de directie en het personeel van 
WZC OLV Gasthuis, het oncologisch dagziekenhuis en allen 
die haar regelmatig een bezoekje gebracht hebben, in het 
bijzonder Magda en Ivan.

U kunt Yvonne een laatste groet brengen in het 
Uitvaartcentrum Demuys, Duinkerkestraat 143 te Poperinge.
Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Online condoleren kan via www.demuys.be

Uitvaartcentrum Demuys Poperinge 
057/33 81 25

Dank je, moeder,
het leven was voor jou niet mild:

Maar je hield van het leven,
je hield van ons en van de mensen.

En wij hielden van jou.
Je was ons nabij, 

je schonk ons het leven,
je zorg en je genegenheid:
Dit afscheid doet ons pijn.



Na een mooi en rijk gevuld leven 
is in stilte van ons heengegaan 

Mevrouw

Yvonne Durant
weduwe van de heer Michel Sergier

Moeder werd geboren te Poperinge op 25 december 1931
en is er overleden in het Woonzorgcentrum OLV Gasthuis

op 10 februari 2021.

† Rita Sergier

† Rita Sergier – Robert Chocquet
 Wim Sergier – Els Warlop, kinderen en kleinkind
 Bruno Chocquet
 Aline Chocquet –  Jurgen Gryson en kinderen
 Evelijne Chocquet – Marc Saerens en kinderen

† Freddy Sergier – Nicole Hennin
 Lien Sergier – Ruben Vanden Broucke en kinderen
 Dries Sergier – Daisy Bril en kinderen

Annie Sergier – Georges Dekimpe
 Carla Devos, kinderen en kleinkinderen
 † Nancy Devos 
 Brenda Devos en kinderen

† Frieda Sergier – Noël Vandenbulcke

† Dany Sergier

Rik Sergier – Brigitte Vercaigne
 Tamara Sergier – Abdel Fattah El Ghabzouri en kinderen
 Tatjana Sergier en kinderen

Luc Sergier – Véronique Aernout
 Sven Sergier – Elsie Beheyt en kinderen
 Jorn Sergier

Filip Sergier
 Romina Sergier – Ruben Debeuf en kinderen
 Thalita Sergier – Gregory D’Hooghe en kinderen

Conny Sergier – Carlos Bouton
 Celina Bouton
 Camilla Bouton – Pieterjan Vanhaesebrouck
   haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 
   en achterachterkleinkinderen

De families Durant – Bouve – Deraeve en Sergier – Cappoen
danken u voor elk gebaar van vriendschap, steun en troost.


