


Dit melden u:

Sylvia Cannoot
zijn echtgenote

Karolien Mattheeuws en Piet Cosaert
 Evi Cosaert
 Seppe Cosaert

Conny Mattheeuws en Yves Brysse
zijn kinderen en kleinkinderen

Roger Mattheeuws en Lea † D’hooge en familie

Eric Cannoot en Edith † De Vogelaere en familie
André † Goethals en Rosa Cannoot en familie
Julien De Baets en Paula † Cannoot en familie
Raf Tanghe en Palma Cannoot en familie
Patrick Cannoot en Bea De Meulemeester en familie

zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Mattheeuws - Vermeire en Cannoot - Van der Ougstraete.

Met dank aan:  - zijn huisarts Dr. Leen Everaert
 - de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis
 - directie en personeel van het WZC Sint-Vincentius Deinze
 - zijn kinesiste Regine.

Irené kan begroet worden in het funerarium De Wulf, Merendreestraat 30 te Hansbeke,
woensdag, donderdag en maandag tussen 18 en 19 uur, zaterdag tussen 14 en 15 uur.

Online condoleren via www. uitvaartdewulf.be

Rouwadres:
Vosselaredorp 102, 9850 Deinze - Vosselare

www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  09-371 52 95 

†

Zacht, kalm en voldaan, omringd door zijn geliefden
is van ons weggegleden

De heer

Irené Mattheeuws
echtgenoot van mevrouw Sylvia Cannoot

geboren te Ursel op 17 april 1942
en overleden in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze

op 7 november 2022.

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in het uitvaartcentrum De Wulf, Merendreestraat 30 te Hansbeke

op DINSDAG 15 NOVEMBER 2022 om 10.30 uur.

Het uitvaartcentrum opent om 10.10 uur.
Vanaf dan kan u de familie condoleren.

Na de crematie wordt zijn asurne ingezet
in zijn urnenkelder op de begraafplaats te Nevele.

Eventueel kan u de plechtigheid ook volgen via live stream:
1) Ga met uw browser naar www.uitvaartdewulf.be, klik op Live-Stream
2) Kies Stream   1
3) Geef volgend paswoord in (let op hoofdletters)   Mattheeuws1942
Dit paswoord is enkel geldig tijdens de plechtigheid  (dinsdag 15 november vanaf 10.15 uur)

Laat hem verder leven in mooie herinneringen


