Ik ben gelukkig,
ik geloof dat ik altijd geleefd heb,
in eenvoud van hart en waarheid.
G.G.

Dit melden u:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter:
Marc en Mia Dorme-Allegaert
Wout en Virginie Mols-Dorme
Kenny en Lien Dorme-Degryse
Linde

Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

mevrouw

Anna VANHOUTTE

haar schoonzussen, neven en nichten:
Maurice † en Paula † Hostens-Vanhoutte
Georges † Vanhoutte en familie
Marcel † en Mariette † Terryn-Vanhoutte en familie
Jules † en Florida † Claeys-Vanhoutte en familie
Gilbert † Vanhoutte en familie

Weduwe van de heer Jules Allegaert (†1976)
Geboren te Dadizele op 19 februari 1924.
Met de bekwame zorgen en vriendelijke toewijding van zusters, dokters, personeel,
bijgestaan door haar dierbaren en gesterkt door het ziekensacrament is zij zachtjes in de Heer ontslapen
te Dadizele in woon- zorgcentrum Maria’s Rustoord op 24 december 2017.
Lid van OKRA

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de O.-L.-Vrouw Basiliek te Dadizele
op vrijdag 29 december 2017 om 11.30 uur.

Gerard † en Odilla † Allegaert-Cinjaere en familie
Georges † en Julia † Louage-Allegaert en familie
Georges † en Irene † Desmet-Allegaert en familie
Jules † en Madeleine † Denorme-Allegaert en familie
Albert † en Leona † Allegaert-Albert † Houttekier-Decru en familie
Georges † en Agnes Allegaert-Serruys
Michel † en Paula Allegaert-Vandoorne en familie

De families:
Vanhoutte-Vanhee en Allegaert-Raes

De offerande geldt als rouwbetuiging.
Daarna volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Ledegem.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “Serrus” Plaats 1 te Ledegem,
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Rouwbetuiging:
Bij voorkeur via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Anna Vanhoutte
P/a Plaats 1 – 8880 Ledegem

Met dank aan:
Haar huisarts
Directie, zusters en personeel van het WZC Maria’s Rustoord te Dadizele

- Uitvaartzorg “Serrus” 056/42.30.28 -

