Zaaien en maaien was zijn leven
zijn kinderen gelukkig maken
daar zou hij alles voor geven

Dit melden u:
In dankbare herinnering om het vele moois dat hij ons geschonken heeft
melden wij u het overlijden van

Guido (†) en Greta Vanhoutte - Dekervel
Marijn en Marijke Vanhoutte - Beyl, Lisa en Tuur

de heer

Roger Vanhoutte
weduwnaar van mevrouw Maria Rooryck († 1986)
‘Tot zijn laatste dag trotse boer in hart en nieren’

Dirk en Erica Vanhoutte - Adam
Brecht (& Heide †) en Elien Vanhoutte - Delanoeye
Thijs en Sara Vanhoutte - Depoorter, Lars
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

geboren te Gijverinkhove op 13 juli 1927
en rustig ingeslapen te Veurne op 27 april 2016
begeleid door het gebed van de H. Kerk

Georges (†) en Godelieve (†) Vanhoutte - Morlion en familie
Marcel (†) en Irma (†) Vanhoutte - Veeckmans en familie
Michel (†) en Josephine Vanhoutte -Steen en familie
Gerard (†) en Lucrèse (†) Vanhoutte - Bonte en familie
Gerard (†) en Maria Bulcke - Vanhoutte en familie

Wij, die hem met veel liefde mochten omringen, nodigen u vriendelijk uit
om afscheid te nemen tijdens de eucharistieviering in de Sint Petruskerk
te Gijverinkhove op zaterdag 7 mei 2016 om 10u30

Begroeting in de kerk vanaf 10u10

Ursmar (†) en Madeleine (†) Vanneste - Vanhoutte en familie
Daniel (†) en Germaine Top - Vanhoutte en familie
Etienne (+) en Gilberte Jacobs - Vanhoutte en familie

Willy (†) en Raymonde (†) Rooryck - Debacker en familie
Frans en Maria Rooryck - Vereyck en familie

Aansluitend begeleiden we Pépé naar zijn laatste rustplaats
in de familiekelder te Gijverinkhove

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

De families Vanhoutte - Delanoeye en Rooryck - Deroo
Een ingetogen moment bij Roger kan in het uitvaartcentrum Kesteloot,
Dorp 3 te 8690 Alveringem, dagelijks van 15 tot 18 uur,
op zaterdag van 14 tot 16 uur, gesloten op zon- en feestdag

Met dank aan de huisartsenpraktijk Leisele en het verplegend personeel
van Woonzorgcentrum “Ter Linden” te Veurne
Digitaal condoleren kan via www.uitvaartcentrum-kesteloot.be
Uitvaartcentrum▼Kesteloot, Alveringem - Veurne, 058 31 36 60.

