“ Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet echt herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de eeuwige rust is gegeven.”

Diep bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor al wat wij van haar mochten ontvangen,
melden wij u het heengaan van

Mevrouw

Georgette Vandenheede
echtgenote van wijlen de heer Charles DEPOORTER
geboren te Snaaskerke op 15 augustus 1929 en
overleden in het Woon- en Zorgcentrum “Ons Geluk”
te Oostende op 28 november 2018.


Er is gelegenheid om Georgette een laatste groet te brengen
in het funerarium Vanhooren, Heyvaertlaan 10 te Gistel,
op donderdag 29 november en vrijdag 30 november 2018
van 16 tot 19 uur.

Dit melden u diep bedroefd:
Haar kinderen:
Luc en Carine DEPOORTER – DEROO,
Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Sven en Saskia DEPOORTER – STAES,
Ella, Ward †, Zoë,
Igor en Wencke DEDUYTSCHE – DEPOORTER,
Inte, Sare, Nanou,
Haar broer, zus, schoonbroers, schoonzus,
neven en nichten:
Maurice † en Germaine †
VANBELLINGEN – VANDENHEEDE en familie,
Milo en Paula †
BRUYNSTEEN – VANDENHEEDE en familie,
Cecile † VANDENHEEDE,
Jerome en Rosalie
VANDENHEEDE – BEHETS,
Jean-Marie en Frieda
DEHASSELEER – VANDENHEEDE en familie,
De families VANDENHEEDE – LAEBENS
en DEPOORTER – DEWULF.

De uitvaartdienst rond de asurne, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd zal plaatsvinden in de Aula van
Rouwcentrum Vanhooren, Heyvaertlaan 10 te GISTEL
op DINSDAG 4 DECEMBER 2018 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting in het columbarium op het kerkhof
van Oudenburg.

Met dank en waardering aan:

Bijeenkomst aan de Aula om 10.15 uur.

Online rouwregister op www.vanhooren-ceremonies.be

Gelegenheid tot begroeten na de dienst.

haar huisdokters,
de directie en het voltallig personeel van het
WZC “Ons Geluk” te Oostende.

Uitvaartverzorging Vanhooren Gistel – tel. 059/ 27 82 96 info@vanhooren-ceremonies.be

