Een moeder

blijft altijd dichtbij.
Al haar kracht en liefde

leeft voort in haar kinderen
voor altijd bij ons.
Uitvaartzorg Marc en Stefaan Snoeck, Izegem - tel. 051 30 09 40
Druk Izyprint, Izegem

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van haar mochten ontvangen
melden wij u bedroefd het heengaan van
Mevrouw

Christine Gevaert

echtgenote van de heer Jozef D’Huvettere † 15.2.1998
Geboren in Izegem op 20 juli 1947
en omringd door haar kinderen,
thuis in Ingelmunster ingeslapen
op dinsdag 12 oktober 2021.
Wij nodigen u beleefd uit naar het afscheidsmoment in de
aula van het uitvaartcentrum Snoeck, Bellevuestraat 24 in Izegem
op DINSDAG 19 OKTOBER 2021 om 11 uur.
Wij komen er samen vanaf 10.45 uur.
Aansluitend aan de crematie volgt om 16.30 uur de bijzetting van haar asurn
in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Ingelmunster.
Mama kan iedere werkdag van 15 tot 19 uur begroet worden in het uitvaartcentrum .
Op zaterdag van 15 tot 18 uur, niet op zondag.
Condoleren kan via: www.snoeck-izegem.be
Poorterstraat 13 B – 8920 Poelkapelle | Gemeenhof 8 – 8501 Heule

Haar kinderen en kleinkinderen

Tom en Nathalie D’Huvettere – Dumoulin
		
Robbert en Niene

Tom en Isabel Debrabandere – D’Huvettere
		
Thomas en Emma
		
Luna
		
Beau
		
Jakke
Haar broers, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten
Marc en Lieve Gevaert – Denys en familie
† Luc en Cecilia Gevaert – Desramault en familie
José en Rita Gevaert – Desmet en familie
† Guido en Liliane Gevaert – Delaere en familie

† Gilbert en † Edith Verhelst – D’Huvettere en familie
Armand en Gabriëlle Vandenbossche – D’Huvettere en familie
† Pr. Ignace D’Huvettere
Haar verwante families

Gevaert – D’Huvettere en Vandendriessche – Simoens

Wij danken in het bijzonder

Dokter Koen Parmentier, haar huisarts
de thuisverpleging, kinesiste, de buren, de poetsdienst,
het personeel van de Sint-Jozefskliniek Izegem en het AZ Groeninge Kortrijk.

