†
Met stil verdriet melden wij het overlijden van

MEVROUW

Anna De Rhore
echtgenote van de heer Raphaël D'hondt († 2018)
Anna werd geboren te Ingelmunster op 8 februari 1934
en is er, omringd door haar familie, rustig ingeslapen
in het Woonzorgcentrum 'Maria Rustoord'
op woensdag 30 december 2020.
Ze werd gesterkt door het ziekensacrament.
Door de huidige maatregelen nemen we in strikte familiekring
afscheid rond de urne in het Rouwcentrum Depoorter
Aula 'De Levensboom' te Izegem.
Aansluitend plaatsen we de urne
in de urnengalerij op de gemeentelijke
begraafplaats te Ingelmunster.
"Al kun je er niet bij zijn, maak het even stil en
denk dan eens aan de mooie momenten die je met Anna mocht beleven."
Een aandenken wordt na de dienst toegestuurd.
Voor een laatste groet bent u welkom
op donderdag 31 december 2020 van 10 tot 12 uur
op zaterdag 2 januari 2021 van 14 tot 17 uur
op maandag 4 januari en dinsdag 5 januari 2021 van 15 tot 19 uur
in het Funerarium Depoorter
Burg. Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem.

Ze leeft verder in het hart van:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:
Marnix en Ann D'hondt - Vanderhaeghe
Brecht en Jody D'hondt - D'hondt
Giel en Axelle Velghe - D'hondt
Vincent en Mieke Decock - D'hondt
Sébastien en Eva Decock - Depoorter, Billie
Guillaume Decock
haar schoonzussen, neven en nichten
de families De Rhore - Soenens en D'hondt - Carlier

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:
de dokters van huisartsenpraktijk 'De Singel' Ingelmunster,
de directie, het personeel, de vrijwilligers en het pastoraal team
van het WZC 'Maria Rustoord', in het bijzonder de dienst A1,
de vrienden en bekenden die Anna plezierden met een bezoekje.

Rouwadres:
Familie van Anna De Rhore, p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27, 8870 Izegem
of via www.begrafenissendepoorter.be
Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33

