
Carine van der Haeghen
21 maart 1963  -  31 oktober 2022



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

Wilskracht, twee woorden, wil en kracht. 
Aan het einde restte nog slechts de wil, weg was de kracht. 

Rust nu maar uit, jouw strijd is volbracht.
 

Na een lange, dappere maar tevergeefse strijd 
is van ons heengegaan 

Carine van der Haeghen
vrouw van Eric Lootens

geboren te Gent op 21 maart 1963 en er, liefdevol omringd, 
van ons heengegaan in het A.Z. Jan Palfijn

op 31 oktober 2022.

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

op DINSDAG 8 NOVEMBER 2022 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

Nadien zal de asurne van Carine 
in haar vertrouwde omgeving bewaard worden.

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

Dit melden u:

Eric Lootens haar man

Ellen Lootens haar dochter

Kevin en Claire Lootens - Flanagan 
 haar zoon en schoondochter

Freddy en Jenny van der Haeghen - Reyniers
 haar nonkel en tante

Monique en Robert Lootens - Maenhout en familie
Martine en Romain Lootens - Van Wonterghem en familie
Marc en Linda Lootens - Huys en familie
Carine en Raf Lootens - Vroman en familie
Christine en Luc Lootens - Lanckriet en familie
Luc en Nadine Lootens - De Roose en familie
Arnold en Kathleen Lootens - De Clercq en familie
Bernard en Chantal Lootens - Suys en familie
Annick en Luc Lootens - Goethals en familie
 haar schoonzussen, schoonbroers, 
 neven, nichten en verwanten.

Met dank aan haar huisarts Dr. K. Vermeulen, 
haar kinesiste Brenda, 

de dokters en het personeel van het A.Z. Jan Palfijn te Gent 
in het bijzonder Dr. I. Samyn, 

dienst palliatieve zorg en dienst oncologie.

Bloemen noch kransen.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie van der Haeghen - Lootens
Kouter 56, 9800 Deinze


