Tot het laatst vervuld van hoop,
maar door zijn lichaam in de steek gelaten,
is vredig van ons heengegaan

Dit melden u

zijn echtgenote
		Maria Boussy

zijn kinderen en kleinkinderen

de heer

Eric Vanhoutte
echtgenoot van mevrouw Maria Boussy
geboren in Diksmuide op 10 juni 1939 en
overleden in Veurne op 20 december 2017.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen in de aula
van Uitvaartcentrum Cornelis, Woumenweg 26 in Diksmuide
op donderdag 28 december 2017 om 10.30 uur.
Na de crematie volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Diksmuide.
Voor een laatste groet aan Eric, bent u elke dag welkom van 15 tot 18.30 uur
in het Uitvaartcentrum Cornelis, Woumenweg 26 in Diksmuide.
Gesloten op zondag en Kerstdag.
Rouwadres via 8600 Diksmuide, Hof ter Bloemmolens 57/21
Online rouwregister op www.cornelisuitvaartzorg.be

		
Wim en Linda Depoorter - Vanhoutte
			
Jellert en vriendin Louise
		
Kurt en Anje Verhaeghe - Vanhoutte
			
Jens en vriendin Aline

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
		
		
		
		

† Roger en † Yvonne Debyser - Vanhoutte en familie
† Noël Vanhoutte
Willy en † Greta Vanhoutte - Pauwels en familie
Magda Vanhoutte en familie

		
		
		
		
		
		
		
		

Emile en † Elzie de Graeve - Boussy en familie
† Camiel en Agnes Sys - Boussy en familie
† Eugene en Jeannette Boussy - Gekiere en familie
Roger en Iris Simoen - Boussy en familie
† Georges Boussy		
Eric en † Marie-Jeanne Boussy - Moeyaert en familie
Roger en Viviane Boussy - Bolle en familie
Wilfried en Martha Boussy - Rommelaere en familie

De families

Vanhoutte - Vandekerckhove - Boussy - Decoster

Met dank aan
		
		
		

zijn huisdokter Dr. Sofie De Lameillieure
zijn thuisverpleegster Heidi en haar team
zijn kinesiste Kathleen en haar team
Dr. Freddy Vandenbussche en verplegend personeel van az West in Veurne.

Uitvaartcentrum Cornelis
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