
Dit melden u:

Yves en Katrien THOMAES - DERYCKE
 Lore THOMAES
 Emiel THOMAES

Patrick en Patrice STEYAERT - THOMAES
 Michelle STEYAERT
 Louis STEYAERT
               haar kinderen en kleinkinderen
         
Roland en Maria RAES - DHUYVETTER en familie
Albert en Imelda THOMAES - DHUYVETTER en familie
Adelin DHUYVETTER en †Marie-Fernande DE KEYSER - Nicole DE WINTERE en familie
†Germain en Nadine DHUYVETTER - DE MUYNCK en familie
Ghislain en Nicole DHUYVETTER - VAN ASSCHE en familie
Adriën en Roland DHUYVETTER - BROEKAERT
Luc en Riet VERSCHUERE - DHUYVETTER en familie
Jean-Pierre en Katy DE JONGHE - DHUYVETTER en familie

Hubert en †Agnes VAN POUCKE - THOMAES en familie
†Jozef en Cecile COLEMBIE - THOMAES en familie
Leon en †Lucie DEMEYER - THOMAES en familie
Paul en Lucie THOMAES - BLANCKE en familie
Adelin en Annie DE VOS - THOMAES en familie

               haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families DHUYVETTER - DE BAERE en THOMAES - DEVENIJN.

Met dank aan:

 Haar huisarts, de directie, aalmoezenier, personeel, vrijwilligers en medebewoners
 van Home Vijvens te Huise. De artsen en verpleegkundigen van de afdeling geriatrie
 van het UZ te Gent. Allen die Trees een bezoekje brachten, goede zorgen, geluk,
 liefde en genegenheid gaven.

Rouwadres:

  Familie Trees Dhuyvetter - Thomaes
  p/a FSK - Warandestraat 32 - 9770 Kruisem

  Online condoleren via: www.fskkruishoutem.be

Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
melden wij u het heengaan van

MEVROUW

Trees Dhuyvetter
weduwe van de heer Thomas THOMAES †2016

geboren te Kruishoutem op 18 juli 1943 en overleden in het
UZ te Gent op 17 april 2019, gesterkt door de ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons in dankbaarheid afscheid
te nemen van Trees tijdens de uitvaartliturgie in de Sint-Dionysiuskerk,

Lededorp te Wannegem-Lede op DONDERDAG 25 APRIL 2019 OM 10.00 UUR.

Samenkomst aan de kerk.
Gelegenheid tot begroeting na de plechtigheid.

Trees zal rusten bij haar echtgenoot in het columbarium
van de plaatselijke begraafplaats rond de kerk .

U kan haar een laatste groet brengen in het funerarium FSK,
Warandestraat 32 te Kruisem op dinsdag en woensdag van 16.00 tot 18.00 uur,

op zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur. Gesloten op Pasen en Paasmaandag.

Het verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.

Toen die onzekere verwarring,
bezit van haar gedachten nam.

FSK Funeral Services Kris - Kruisem - 09/383 00 83


