Dit melden u diepbedroefd:
Denk aan mij terug
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik nog alles kon.

Mevrouw

Fausta VANTIEGHEM
echtgenote van de heer Roger VANDE WOESTYNE
geboren te Otegem op 17 mei 1927
en rustig in de Heer ontslapen te Marke op 21 december 2018,
gesterkt door het ziekensacrament.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal opgedragen worden in de kapel O.L.V.-ten-Spieghele,
Karel van Mandersraat te Kortrijk-Marke (Rodenburg),
op DONDERDAG 27 DECEMBER 2018 om 10.30 uur.
Begroeting in de kapel vanaf 10.10 uur.
Daarna begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Marke.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Stockman,
Oudenaardsesteenweg 34 te Kortrijk, op zaterdag en maandag van 14 tot 16 uur,
op woensdag van 15 tot 18 uur.
Voor de goede zorgen danken wij de directie en het personeel van het WZC De Ruyschaert
te Marke, alsook haar huisartsen.

Roger Vande Woestyne,						

haar echtgenoot;

Ludo Vande Woestyne,
Bruno Vande Woestyne,
Klaas en Charlotte Vandommele-Vande Woestyne, ♥
Anthony en An-Sofie Gesquière-Vande Woestyne,
Benjamin Vande Woestyne,
Els Vande Woestyne,
Jurgen Denys,
Frank en Marlies Leroi-Denys, Isolde en Nadia,
Jan en Marleen Boelens-Vande Woestyne,
Henk en Elisa Weymeis-Boelens,
Annelien Boelens,
Marilyn Boelens,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;
†Gabriël en †Maria Van Overschelde-Vantieghem en familie,
†Hubert en †Elza Vantieghem-Vercruysse en familie,
†Maurice en †Paula Dumon-Vantieghem en familie,
†Armand en Néra Vantieghem-Vercruysse en familie,
Michel en †Hilda Brouckaert-Vantieghem en familie,
†Marc Vantieghem-†Maria Vande Catsijne-Bernadette Vande Catsijne en familie,
†Julien en †Yvonne Vande Woestyne-Renard en familie,
Eerwaarde Zuster Harlinda, geboren Marie-Madeleine Vande Woestyne,
†Eerwaarde Zuster Aleydis, geboren Simone Vande Woestyne,
†Antoon en †Marie-Thérèse Vandoorne-Vande Woestyne en familie,
haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten;
De families Vantieghem-Decock en Vande Woestyne-Claerbout.
Rouwbetuiging:
wijlen mevrouw Fausta Vantieghem
p/a uitvaartzorg Stockman
Oudenaardsesteenweg 34, 8500 Kortrijk
of digitaal: www.begrafenissenstockman.be

