†
We staan niet altijd stil
bij het woord 'samen',
maar het is een groot gemis
als 'samen' uit je leven is…

Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
melden wij u met stil verdriet het overlijden van

MEVROUW

Anne Desmet
echtgenote van de heer Richard Coucke († 2013)
Anne werd geboren te Lendelede op 16 juli 1939
en is er onverwacht thuis overleden op 28 september 2020.
Door de huidige maatregelen
nemen we in intieme kring afscheid
in de parochiekerk Sint-Blasius te Lendelede
op ZATERDAG 3 OKTOBER 2020.
Na de crematie wordt de urne
in het bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen
begraven bij Richard, haar geliefde man.
Een laatste groet kan worden gebracht
in het funerarium DEPOORTER,
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,
elke dag van 15 tot 19 uur.
U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be

Ze leeft verder in het hart van :
haar kinderen en kleinkinderen:
Tine Coucke en Rik Bruwier
Stan en vriendin Isa
Lander
Artuur en vriendin Jana
Dirk Coucke en Iris Collier
Robin
Ruben en vriendin Caro
Eva
Britt
haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Frans Vancanneyt†- Maria Desmet - Julien Sabbe en familie
Frans en Simonne† Nys - Desmet en familie
Daniël† en Irène Vergauwe -Desmet
Nelly Desmet†
Guido Debusseré† - Magda Desmet - Louis Van Looveren en familie
Antoon en Rosa Lietaer - Coucke en familie
E.H. Paul Coucke, Martine Bernaert
Raoul en Rita Vandaele - Coucke en familie
Jean en Marie-Christine Coucke - Maes en familie
Geert en Vera Coucke - Decock en familie
haar verwante families: Desmet - Vanneste en Coucke - Timmerman
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:
de medewerkers van Familiehulp,
haar thuisverpleegster Nele Spillebeen.
Familie van Anne Desmet - p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem
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