De stilte bij je heengaan is groot
maar in ons hart blijf je verder leven

Mevrouw

Germaine Vanhauwe
weduwe van de heer Gery Boedts († 1971)
geboren te Alveringem op 27 september 1924
en overleden in WZC ‘t Hoge te Alveringem op 7 augustus 2017,
gesterkt door de sacramenten van de zieken.

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaats hebben in de Sint-Audomaruskerk te Alveringem
op zaterdag 12 augustus 2017 om 10.30 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats te Hoogstade.
Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.
Er is gelegenheid om Germaine een laatste groet te brengen in het
uitvaartcentrum Cornelis, Oude Fortemstraat 9 te Alveringem
elke dag van 15 u tot 18 uur.
Condoleren kan via www.cornelisuitvaartzorg.be

Dit melden u met droefheid
Leo en Lena Boedts - Simoen
		
Koen en Isabel Baert - Boedts
			Mathis
		Geert Boedts
Maria en Guido Boedts - Seys
		
Elke Dewulf en Jeroen Caron
			
Kjenta, Kiona, Aiko, Aiso, Kiara
		Brecht Dewulf
		Katia Cloet
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
† Gerard Vanhauwe - Simonne Ryckeboer en familie
† Gerarda Vanhauwe - † Albert Deleu - † Michel Ganne en familie
Madeleine Vanhauwe - † Jozef Deleu en familie
Pieter Vanhauwe - Gisèle Coopman en familie
† Maurice Boedts - † Angèle Notredame en familie
† Georges Boedts - † Maria Herrewyn en familie
† Marcel Boedts - † Paula Van Coillie en familie
† Michel Boedts - † Ida Six en familie
† Jozef Boedts
haar broer, zus, schoonzussen, neven en nichten.
De families Vanhauwe - Mannens en Boedts - Decroos
Met dank aan
haar huisdokter en
de directie en het personeel van het woonzorgcentrum ‘t Hoge te Alveringem
Rouwadres
		
		

Cornelis uitvaartzorg
t.a.v. familie Boedts - Vanhauwe
Oude Fortemstraat 9, 8690 Alveringem

Uitvaartcentrum Cornelis, Alveringem-Diksmuide-Veurne
Rouwleding en drukwerk W. Wackenier, Alveringem 058 288 911

