
Als de liefde van een mens
in onze ziel gegrift staat

hoeveel te meer dan
in het hart van God.

Diepbedroefd om het afscheid
worden wij stil bij het heengaan van

MEVROUW

Lisette Van Houtte
weduwe van de heer Victor Smekens († 2017)

geboren te Gent op 10 augustus 1939 en overleden te Deinze
op 11 juni 2020, gesterkt door de ziekenzalving.

Gewezen bestuurslid van Samana

Wegens het coronavirus/covid-19 zal de plechtige uitvaartliturgie
in de Sint-Pauluskerk te Petegem a/d Leie

gevolgd door de crematie en de bijzetting van de asurne bij haar echtgenoot
in de urnenkelder op de plaatselijke begraafplaats

in beperkte kring plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip en burgerzin.

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

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

Zij leeft verder in de herinnering van:

Jean-Pierre en Marianne Caris - Smekens
 Freya Caris
 Laïta Caris
 Mira Caris

Geert en Hilde Troch - Smekens
 Miel Troch
 Merlijn Troch
 Marie Troch
 Mona Troch

Lieven Smekens en Griet Claeys
 Billie Smekens

Gerd en Rebecca Smekens - Delbaere
 Rune Smekens
 Juta Smekens        
 haar kinderen en kleinkinderen

André (†) en Betty (†) Normandie - Van Houtte en familie

Pierre (†) en Clothilde Verboven - Smekens en familie
Jean en Agnes Smekens - Dobbeni en familie
Hendrik (†) en Emilienne Paepe - Smekens en familie

 haar schoonbroer,  schoonzussen, neven, nichten en verwanten

en de families Van Houtte -  Smekens - De Keukeleire - Buys.

Met dank aan haar huisartsen van ‘Huisartsenpraktijk Petegem’,
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis in het bijzonder Nele en Greet,

 de mensen van palliatieve zorg Gent-Eeklo in het bijzonder Annick,
parochiaal medewerkster Marina en allen die haar steunden en een bezoekje brachten.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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

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


