
Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Edith De Vogelaere
echtgenote van de heer Eric Cannoot

geboren te Meigem op 17 februari 1937 en er thuis van ons heengegaan op 24 oktober 2020.

Dit melden u:

Eric Cannoot haar echtgenoot

Nicole en Freddy Cannoot - Geurs
 Eva Geurs

Alex en Brigiet Cannoot - Parmentier
 Kevin en Debbie Cannoot - Verschaeve
  Ayden
 Delphine en Arno Cannoot - Blancke
 Pieterjan en Audrey Hannon - De Geeter
 Brecht en Stephanie Hannon - Vroman
  Thibo
  Joran

Diëgo en An Cannoot - Standaert
 Elena Cannoot
 Xander Cannoot

Conchita en Peter Cannoot - Coucke
 Soraya en Gianni Coucke - Vandeputte
 Elio Coucke haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

alsmede haar schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten en verwanten

en de families De Vogelaere - Cannoot - Nottebaert - Van der Ougstraete.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: Uitvaartzorg De Boever-Drijoel l t.a.v. de familie De Vogelaere - Cannoot l Kouter 56, 9800 Deinze

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zal de plechtige uitvaartliturgie met de asurne 
in de Sint-Niklaaskerk te Meigem gevolgd door de bijzetting 

in het familiegraf op het plaatselijk kerkhof in beperkte kring plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip.

Met dank aan haar huisarten van ‘De praktijk Nevele’, 
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis en de mensen van het dagverzorgingscentrum ‘Ten Bosse’.

Laat haar verder leven in mooie herinneringen.



Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Bedankt voor je lach
die er altijd was.

Bedankt voor je begrip
die je voor ons had.

Bedankt voor de woorden van vreugde
die uit jouw mond mochten vloeien.

Bedankt voor de liefde
die we elke dag mochten ontvangen.

Bedankt voor de vriendschap
die je ons hebt gegeven.
Bedankt voor de tranen

die je met ons deelde.
Bedankt voor de uren

die we samen konden praten.
Bedankt voor alles...

Stil en eenvoudig 
ben je heengegaan.
Stil en eenvoudig 

zal je in onze harten 
blijven voortbestaan.

Edith De Vogelaere
17 februari 1937 - 24 oktober 2020


