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Nooit klagend, nooit vragend,
je lasten in stilte dragend.

Jouw handen hebben voor ons gewerkt.
Jouw hart heeft voor ons geklopt.

Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit, je hebt het verdiend.

Mevrouw

Rosine Cnockaert
weduwe van de heer Albert VERHOEYEN †2004

geboren te Kruishoutem op 9 juni 1946 en omringd met de liefde
van haar kinderen, overleden in Hof de Mote te Huise op 14 mei 2018.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de eucharistieviering in de Sint-Eligiuskerk, Markt te Kruishoutem op

ZATERDAG 19 MEI 2018 OM 11.30 UUR.

Gelegenheid tot begroeting vanaf 11.10 uur.

Na de plechtigheid volgt de bijzetting bij haar echtgenoot in het familiekelder 
op de gemeentelijke begraafplaats te Kruishoutem.

U kunt Rosine een laatste groet brengen in het funerarium FSK,
Warandestraat 32 te Kruishoutem op 

woensdag, donderdag en vrijdag van 16.00 uur tot 18.00 uur.

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

Zij is mama van:

 Els VERHOEYEN en Serge

 Piet VERHOEYEN

Zij is zus, schoonzus en tante van:

 Gerard en Camilla CNOCKAERT - WINDELS en familie
 †Jerome en †Maria GISTELINCK - CNOCKAERT en familie
 Jan en †Germaine VANDEKERKHOVE - CNOCKAERT en familie
 André en †Cecile CNOCKAERT - DELEERSNIJDER en familie
 Roger en Rita CNOCKAERT - VAN DEN BUERIE en familie
 Roger en Anna VAN PRAET - CNOCKAERT en familie
 †José CNOCKAERT
 Paul en Gerarda VAN TROYS - CNOCKAERT en familie
 Marc en †Nelly CNOCKAERT - SIMOENS en familie
 Frans en Eliane CNOCKAERT - DELEERSNIJDER en familie

 †Lea VERHOEYEN

De families CNOCKAERT - VAN LUCHENE en VERHOEYEN - VAN DER BEKEN.

Met oprechte dank aan:

 Lucie en team van Hof de Mote te Huise
 haar huisarts dokter Filip Adam
 allen die Rosine een bezoekje brachten, goede zorgen, geluk en genegenheid gaven.

Rouwadres:

 Familie Rosine Cnockaert
 p/a FSK, Warandestraat 32, 9770 Kruishoutem

 Online uw medeleven betuigen kan via: www.fskkruishoutem.be


