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Christiana VIAENE
°1940  - †2022

Ma,  
je blijft voor altijd  
in ons hart bewaard.

Je kinderen.

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven,
heb je ons een heel stuk geluk
en ontzettend veel liefde gegeven.



Dankbaar om wat zij voor ons betekende en gesterkt door mooie herinneringen, 
nemen wij afscheid van

mevrouw

Christiana VIAENE
Echtgenote van de heer Adhémar WITTOUCK

° 23 maart 1940  - † 26 juni 2022

We willen samen met u afscheid nemen van Christiana in de aula van crematorium Uitzicht, 
Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk op woensdag 6 juli 2022 om 11 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats te Hulste.

 Er is gelegenheid om Christiana een laatste groet te brengen in funerarium VERCRUYSSE, 
Ballingenweg te Harelbeke, dinsdag tot en met vrijdag tussen 16 en 18 uur.

Wij vinden het fijn wanneer u een condoleance of persoonlijke herinnering aan Christiana met ons wilt delen.  
Deze kunt u achterlaten in haar rouwregister op www.uitvaartzorg-vercruysse.be.

Rouwadres: Familie Christiana VIAENE 
p/a uitvaartzorg VERCRUYSSE, Marktstraat 47 - 8530 Harelbeke

Haar echtgenoot:

 Adhémar WITTOUCK 

Haar kinderen:
 † Franky WITTOUCK
 † Nico WITTOUCK

Haar broer, zus, schoonzussen, neven en nichten:
 Willy en † Rosette VIAENE-DAELS en familie
 † Ninette VIAENE
 † Carlos en Juliana DUYVEJONCK-VIAENE en familie
 
 † Frans WITTOUCK
 † Victor en Marie-Madeleine WITTOUCK-DECORTE en familie
 † Norbert en Alice WITTOUCK-ALLEWAERT en familie
 † Lucien en † Rosetta DEJONCKHEERE-WITTOUCK en familie

Haar aanverwante families:

 VIAENE - BULTINCK - VERSCHAETE 
 WITTOUCK - DUPONT

Dank aan haar huisarts dokter Piet COUVREUR, haar thuisverpleging en 
aan het personeel van WZC Ceder aan de Leie voor de goede zorgen.


