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In bewondering voor de moed waarmee ze door het leven ging 
en dankbaar voor haar grenzeloze liefde, 

nemen wij met intens verdriet afscheid van

MEVROUW

Roos Moerman
echtgenote van de heer Philippe Van Houtte

geboren te Zottegem op 17 september 1961 
en thuis te Deinze van ons heengegaan op 14 december 2018.

Wij nodigen u graag uit naar de uitvaartliturgie met de asurne
in de Sint-Pauluskerk (Oostkouterlaan) te Petegem a/d Leie op VRIJDAG 21 DECEMBER 2018 om 10 uur,

gevolgd door de inzetting in de urnenkelder op de begraafplaats te Astene. 

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

Bewaar het beeld van Roos in uw hart, volgens haar wens is er geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

Laat haar verder leven in mooie herinneringen.

Zij leeft verder in het hart van:

Philippe Van Houtte haar echtgenoot

Melissa en Michel Van Houtte - Brosteaux en ♥
Jonathan en Justine Van Houtte - Wille haar kinderen

Maria Lefevre haar schoonmoeder

Patrick en Marijke Schellinck - Moerman en familie
Geert en Kathleen Van Hoorde - Moerman en familie
Lieven en Isabelle Moerman - Schelstraete en familie
Guy en Isabel Bovijn - Moerman en familie

Rudy en Herlinda Van Houtte - Minne en familie
 haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Moerman - Van Houtte - Deweirdt - Lefevre.

Een oprechte dank voor de goede zorgen aan:
haar behandelende arts, Prof. Dr. T. Kerre, haar huisarts, Dr. L. Decock, het personeel van het U.Z. te Gent,
het palliatief team en de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, t.a.v. de familie Moerman - Van Houtte - Kouter 56, 9800 Deinze


