
Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.

Je trotseerde storm en golven,
alleen, je had de wind niet mee.

Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
nemen we afscheid van

MEVROUW

Elisabeth Verhaeghe
 

echtgenote van de heer Marc Hoste

geboren te Waregem op 12 november 1947
en van ons heengegaan in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 31 juli 2019.

Mede-oprichtster van Marco-Beth NV 

De plechtige uitvaartliturgie 
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden 

in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt) te Deinze
op ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019 om 11 uur, 

gevolgd door de begrafenis in de familiegrond 
op de begraafplaats te Astene.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

U kan een laatste groet aan Elisabeth brengen 
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur
en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag).

 

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

Dit melden u:

Marc Hoste             haar echtgenoot

Kurt en Sophie Hoste - Feys
 Valentine Hoste en vriend Baudouin Nollet
 Marie-Laure Hoste

Ludo en Nancy Hoste - Melis
 Ella Hoste
 Bruce Hoste            haar kinderen en kleinkinderen

Remi en Mariette (†) Vandendriessche - Verhaeghe, kinderen en kleinkinderen
Alfons (†) Verhaeghe

Willy en Simonne (†) Hoste - Bartholomeus - Simonne Hendrickx
Eric en Daisy Hoste - Himpe, kinderen en kleinkinderen
Yolande Hoste, kinderen en kleinkinderen
Freddy en Rita Hoste - De Frenne, kinderen en kleinkinderen

haar schoonbroers, schoonzussen,
neven, nichten en verwanten

en de families Verhaeghe - Hoste - Sagaert - Mestdag.

Met dank aan al de mensen die Elisabeth gedurende de laatste jaren
met liefde en zorg hebben omringd.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Verhaeghe - Hoste
Kouter 56, 9800 Deinze


