“De dag wisselt met de nacht,
het licht met het duister
maar de liefde blijft.”

Dit melden u diepbedroefd:

Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Christiane Carette
weduwe van de heer Gaston Vanthournout († 2003)
Zij is geboren in Poelkapelle op 1 februari 1935 en is van ons heengegaan
in Torhout op 12 oktober 2020, gesterkt door de ziekenzalving.
_____

Door de nationale voorzorgsmaatregelen
zal de uitvaartdienst in beperkte kring plaatsvinden.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Esen.
U kunt Christiane een groet brengen t.e.m. dinsdag 20 oktober
in het rouwcentrum Logghe, Engelstraat 214 in Ichtegem,
elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via:
www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Haar kinderen en kleinkind:
		
Peter en Chantal Vanthournout - Huyghebaert
			 Charissa
Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Germain † en Marie-Louise † Termote - Carette en familie
Omer † en Jeanne † Janssens - Carette en familie
André Carette
Marc † en Hélène Carette - Courbez en familie
Julien † en Rosa Carette - Courtens en familie
Antoine † en Simonne Carette - Courtens en familie
Marius † en Antoinette Opdecam - Carette en familie
André en Gaby Versaevel - Carette en familie
Norbert en Monique Carette - Destickere en familie
Antoon † en Eliane † Denoo - Carette en familie

		
		
		

Georges † en Madeleine † Dekock - Vanthournout en familie
Achiel † en Simonne † Vanthuyne - Vanthournout en familie
Michel Vanthournout en familie

De families Carette - Van de Walle en Vanthournout - Theunynck.

De familie dankt voor de warme zorgen:
		
		
		
		
		
		

haar huisarts dr. André De Vlieger,
de directie, personeel en vrijwilligers
van WZC Blijvelde, afd. Mondial in Kortemark,
de dokters, pastorale dienst en personeel
van AZ Delta campus Rembert in Torhout
en de buren en vrienden voor de talrijke opbeurende bezoekjes.

