Georgette Plaetevoet
° 13 augustus 1929 - † 23 december 2017

Nooit nog zul je door de tuin lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuigde van je zorgzame hand.
Nu gaat voor jou de hemeltuin open.

Uitvaartcentrum Cornelis

Alveringem | Diksmuide | Veurne-Westkust

Dit melden u
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
		Freddy Note

Met liefde hebben wij afscheid genomen van

mevrouw

Georgette Plaetevoet
weduwe van de heer Maurits Note († 2005)
geboren te Koksijde op 13 augustus 1929
en overleden te Koksijde op 23 december 2017.

De plechtige eucharistieviering, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaats vinden in de Sint-Pieterskerk te Koksijde-Dorp
op zaterdag 30 december 2017 om 10 uur.

		
Guy en Annie Herregat - Note
			
Joeri en Stefanie Herregat - Kerkhofs
			
Jelle en Sofie Vanwonterghem - Herregat
				
Amelie, Julie
		
Luc en Kathleen Note - Vandevelde
			
Nicolas en Joke Note - Cattaert
			Elise Note
haar zussen, neven en nichten
		
		
		
		
		

† Rochus en † Madeleine Plaetevoet - Saelens en familie
† Marcel en † Geraldine Plaetevoet - Saelens en familie
† Remi en Gertrude Tydtgat - Plaetevoet en familie
† Désiré en † Mariette Vanden Berghe - Plaetevoet en familie
† Georges en Denise Niville - Plaetevoet en familie

		
		
		

† Omer en † Antoinette Logghe - Note en familie
† Adhemar en † Madeleine Logghe Note en familie
† Oscar en † Lucienne Pylyser - Note en familie

haar aanverwante families
		
		

Plaetevoet - Alleweireldt
Note - Decroo

Mogelijkheid tot rouwgroet na de viering.
Met dank en waardering aan
Na de viering begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
bij haar man op de begraafplaats van Koksijde.

Voor een laatste groet aan Georgette bent u iedere dag welkom
van 15 tot 18.30 uur in het ‘Uitvaartcentrum Cornelis’,
Sint-Idesbaldusstraat 43 te Veurne.
Online rouwregister op www.cornelisuitvaartzorg.be

		haar huisarts
		
de directie en personeel van Armonea wzc Noordduin te Koksijde
Rouwadressen
		
		
		

8670 Koksijde, Hostenstraat 55
8670 Koksijde, Helvetiastraat 15
8670 Koksijde, Doornhofstraat 19

