Het is moeilijk te aanvaarden
Dat je weg bent van deze aarde
Altijd stond je klaar,
Voor ons en voor een ander.
Weinig nemen en veel geven,
Altijd hartelijk en warm.
Je hebt ons veel levenslessen gegeven.
De herinneringen blijven bestaan...

We nemen afscheid van

Mevrouw

Rita VANPOUCKE
echtgenote van de heer

Paul THERMOTE
Rita werd geboren in Oudenaarde op 21 mei 1947.
Bijgestaan door haar dierbaren en gesterkt door het Ziekensacrament
is zij zachtjes van ons heengegaan in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
in Waregem op 16 januari 2018.
Mede-oprichtster THERMOTE & VANHALST

Dit melden u:
haar echtgenoot;
Paul THERMOTE
haar kinderen en kleinkinderen;
Ann THERMOTE en Bernard DE MEESTER
		
Maxim, Thibault, Valentine
Els THERMOTE en Laurent VANNEST
		
Emmanuel, Benjamin, ♥ ♥
haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;
Germain THERMOTE en Jacqueline VERHAEGHE, kinderen en kleinkinderen
Marc THERMOTE en Lutgarde HOFLACK, kinderen en kleinkinderen
Monique THERMOTE, kinderen en kleinkinderen
Jacques THERMOTE en Marie-Claire BROUCKAERT, kinderen en kleinkinderen
de families VANPOUCKE - VANDAMME en THERMOTE - VIAENE.

Wij nodigen u vriendelijk uit tot de afscheidsplechtigheid die plaatsvindt
in de dekenale kerk Sint-Amandus, Markt te Waregem
op zaterdag 20 januari 2018 om 11 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot condoleren van de familie vanaf 10.30 uur.

Bijzondere dank aan:

Rita zal rusten in het familiegraf op de begraafplaats van Gullegem.

de families Thermote - Vanpoucke, vrienden, kennissen,
alle dokters en personeel van het UZ Gent en het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
en aan allen die haar met zorg en toewijding hebben omringd.

U kunt haar een laatste groet brengen in rouwkamer ‘Acasia’ van
‘uitvaartcentrum Lefèvre’, Westerlaan 13 te Waregem,
elke weekdag van 16 tot 18 uur.
Er is mogelijkheid het rouwregister te ondertekenen.

Correspondentieadres:
Uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 - 8790 Waregem,
t.a.v. familie THERMOTE - VANPOUCKE

Waregem-Wielsbeke - T 056 611 610

Online condoleren: www.uitvaartcentrumlefevre.be/nl/rouwberichten/434

