We missen je stem, je lieve lach.
We missen alles van elke mooie dag.
We missen het simpele “even samen zijn”.
We missen je gewoon.
En jou missen, dat doet zo pijn...

†
Liefdevol en dankbaar voor alles wat zij voor ons
betekend heeft, nemen wij afscheid van

mevrouw

Georgette Hutse
weduwe van de heer Albert Eeckhout († 1983)
Geboren te Zottegem op 30 november 1924
en er overleden in het WZC Egmont op 7 februari 2019,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.
___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de H. Hartkerk te Bevegem-Zottegem
op VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019 om 10 uur.
De offergang wordt door de familie aanzien als rouwbetuiging.
Aansluitend volgen de crematie en de begraving van de asurn
op de begraafplaats van Zottegem (Groenstraat), in intieme kring.
U kan Georgette een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 17 tot 19 uur.

Dit melden u diepbedroefd:
Haar kinderen:
Jacky Eeckhout (†) - Betty Roels (†)
Marc Costers - Viviane Eeckhout
Haar kleinkinderen:
Kevin Eeckhout
Joachim Costers - Saartje Thijs
Haar achterkleinkind:
Ben Costers
De families Hutse, Eeckhout, Broekaert en Lemage.
Met dank aan
huisartsenteam Dr. P. De Clippele, Dr. K. Van Lancker, Dr. D. Van Impe,
de directie en het ganse liefdevolle team van het WZC Egmont
(afdeling Strijpen) voor hun bijzondere inzet en toewijding,
haar boezemvriendin Jacqueline De Sutter.
Geen bloemen of kransen, maar u kan vrijblijvend een gift overmaken
op rekening BE26 9545 1110 1129, ten voordele van de bewoners
van WZC Egmont (afdeling Strijpen), in naam van Georgette Hutse.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Eeckhout - Hutse
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

