Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en dapper van ons heengegaan.

Zij leeft verder in de herinnering van:
Laurent en Nicole Terry - Vanpraet,
haar kinderen;

Na een mooi en rijkgevuld leven
is in stilte van ons heengegaan

Johan Terry,
Nathalie Terry en Joeri Delarue,
haar kleinkinderen;
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Henri Albers,
Elodie Albers en vriend,
Nel Delarue,
Birthe Delarue,
haar achterkleinkinderen;

weduwe van de heer Marcel Vanpraet († 2012)
Geboren in Waregem op 25 december 1920
en er in het bijzijn van haar kinderen rustig heengegaan
in het Woonzorgcentrum “De Meers” op 12 maart 2019.

† Noël en † Gaby Vanhoutteghem - Verhulst en familie,
† Albert en † Elza De Smet - Van Praet en familie,
† Jules en † Rachel Vanpraet - Van Meerhaeghe en familie,
Gabriël en † Albertine Vanpraet - Ternest en familie,
† Michel en Raïs Vanpraet - De Leersnijder en familie,
haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten;

De uitvaartdienst waartoe u wordt uitgenodigd, vindt plaats
in de dekenale kerk Sint-Amandus in Waregem (Markt)
op dinsdag 19 maart 2019 om 10.30 uur.

De families Vanhoutteghem - Coopman en Vanpraet - Kerwijn.
Onze oprechte dank aan:

Gelegenheid tot condoleren na de dienst.
Na de crematie in Kortrijk zal Noëlla rusten
bij haar echtgenoot in het urnenveld
op de stadsbegraafplaats “De Barakke” in Waregem (perk 1002).

haar huisartsen Dr. Jean-Marc en Dr. Annelies Verbeke,
het personeel en de vrijwilligers, afdeling Tiercélaan
van het Woonzorgcentrum “De Meers” in Waregem.

Rouwbetuiging:

Voor een laatste groet en stil moment bij Noëlla bent u welkom
in het Uitvaartcentrum “Vanhoutteghem Funerals”,
Marcel Windelsstraat 19 in Waregem:

Familie Noëlla Vanhoutteghem, p/a Vanhoutteghem Funerals
Marcel Windelsstraat 19 - 8790 Waregem.

Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be

woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur.
VANHOUTTEGHEM

 Waregem  T 056 60 21 50
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