
 

Met droefheid melden wij u het heengaan van 
 
 

mevrouw 
 
 

 

Valentina Destoop 
 

weduwe van 

de heer Odo Callens († 1981) 

 

Geboren in Waregem op 17 juni 1922 en overleden 

in het Woonzorgcentrum “O.L.V. van Lourdes” in Wakken 

op 30 november 2019, gesterkt door de ziekenzalving. 

 
 

 

De uitvaartdienst waartoe u wordt uitgenodigd, 

vindt plaats in de weekkapel van de dekenale kerk 

Sint-Amandus in Waregem (Markt) 

op vrijdag 6 december 2019 om 11.00 uur. 

 
Gelegenheid tot condoleren na de dienst. 

 
Valentina zal rusten bij haar echtgenoot 

op de begraafplaats in Sint-Eloois-Vijve (perk 44). 

 
 

Voor een laatste groet en stil moment bij Valentina 

bent u welkom in het Uitvaartcentrum “Vanhoutteghem Funerals”, 

Marcel Windelsstraat 19 in Waregem: 

elke weekdag van 15.00 uur tot 18.00 uur. 

Moeder,	beetje	bij	beetje		

moesten	we	je	laten	gaan,	

je	leefde	meer	en	meer	

in	je	eigen	wereld. 

	
	
	

Zij blijft voor altijd verder leven in het hart van: 

 
 

John en Monique Callens - Peirs, 

 
Paul en Janique Rommelaere - Callens, 

 Eline en Michel, 

                   haar kinderen en kleindochter; 
 

 

† Jozef en † Suzanne Vindevogel - Destoop en familie, 

† Gerard en † Ivonne Detremmerie - Destoop en familie, 

† Marcel en † Sidonie Debacker - Destoop, 

† Marcel en Leona Debacker - Destoop en familie, 

† Marcel en † Albertina Decabooter - Callens en familie, 

† Norbert en Paula Callens - D’Hulst en familie, 

† Norbert en † Astrid Deleersnijder - Callens en familie, 

† Jakkie en † Lea Vanduynslager - Callens en familie, 
 

              haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten; 

 
De families Destoop - Christiaens en Callens - Vankeirsbilck. 
 

 

 
 

Onze oprechte dank aan: 
 

haar huisarts Dr. Veerle Desimpelaere, 

de directie en het personeel 

van het Woonzorgcentrum “O.L.V. van Lourdes” in Wakken. 

 
 

Rouwbetuiging:	
 

Familie Valentina Destoop, p/a Vanhoutteghem Funerals 

Marcel Windelsstraat 19 - 8790 Waregem. 
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