
Sterven is als een herfstblad
dat haar leven heeft voltooid
en dat aan het einde,
als zijn levensenergie is weggevloeid
en bonte kleurenpracht vertoont.

 Yehudi Menuhin



Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze, tel. 09 386 30 64
 Druk. Vermaercke N.V., Deinze-Astene, tel. 09 386 11 28

Omgeven door mooie herinneringen 
nemen we afscheid van

MEVROUW

Rachel Bossuyt
weduwe van de heer Albert Dhaeyere († 2007)

geboren te Meulebeke op 15 december 1927 
en van ons heengegaan in het A.Z. Sint-Vincentius

te Deinze op 22 oktober 2022,
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van OKRA Vinkt 

De afscheidsplechtigheid 
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden 
in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze 

op ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 om 10.30 uur.

Uw aanwezigheid geldt als rouwbetuiging.

Nadien volgt de crematie en de bijzetting van haar asurne 
bij haar echtgenoot in het familiegraf

op de begraafplaats te Vinkt.

U kan een laatste groet aan Rachel brengen 
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur. 

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Etienne en Carine Sucaet - Dhaeyere
 Bram en Stefanie Sucaet - Van de Steene
  Olivia
  Hanne
 Wouter Sucaet

Eric en Moniek Dhaeyere - Masselis
 Brecht en Elien Dhaeyere - Christiaens
  Maité
 Lies en Brecht Dhaeyere - Deruyter
  Gilles
  Jelle
  Emma haar kinderen, kleinkinderen 
 en achterkleinkinderen

alsmede haar zus, broer, schoonzussen, 
neven, nichten en verwanten. 

De families Bossuyt - Dhaeyere - Defour - Vermeulen.

Met dank aan haar huisartsen van ‘De Praktijk Nevele’, 
de zuster, de directie, het personeel en de vrijwilligers 

van het W.Z.C. Sint-Franciscus te Vinkt, 
haar huidspecialist Dr. L. Vanquickenborne, 

Dr. G. Goetgebuer, Dr. G. De Saar, Dr. B. Craggs 
en het personeel van het A.Z. Sint-Vincentius 

te Deinze in het bijzonder dienst geriatrie, 
de mensen van de minder mobielen centrale Deinze, 

Hendriks vervoer en haar trouwe buurvrouw Joke.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Bossuyt - Dhaeyere
Kouter 56, 9800 Deinze


