Lieve echtgenote van:			
Danny Jaques
Trotse en zorgzame mama van:			
Nico Jaques - Sofie Verschaeve
Lien Jaques - Rich Germonpré
Dochter en schoondochter van:			
André † Storme - Clara † Crevits
Gerard † Jaques - Godelieve Dejaegher

Catherine Storme
° 8 februari 1963 - † 9 december 2021

Zus, schoonzus en tante van:
Monique Storme - Germain Masschelin en familie
Noël Storme - Christiane Roelens
Lucrèse Storme - Edwin † Callewaert en familie
Annie Storme - Michel Becue en familie
Willy Storme - Ingrid Vandewiele en familie
Christelle Storme - Patrick † Defloo en familie
Luc † Storme en familie
Guido Storme - Karine Mylle en familie
Marc Storme - Francine Francois en familie
Jozef Storme en familie
Eric Storme en familie
Zij is verwant aan de families:			
Storme - Crevits en Jaques - Dejaegher

Met pijn in het hart, maar gesterkt door vele fijne herinneringen,
melden wij met grote droefheid het overlijden van

Verstomd is nu je stem
en stilte zal er zijn
Geen plaats meer tussen ons
maar ook geen zorg en pijn
De schakel is verbroken
de lege plaats een feit
Verdriet vermengd met dankbaarheid
want… jij hoorde er zo bij

Mevrouw

Catherine Storme

echtgenote van de heer Danny Jaques

Zij is geboren in Kortemark op 8 februari 1963 en is
van ons heengegaan in Roeselare op 9 december 2021.
______

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 18 december 2021 om 11.30 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.
(mondmasker verplicht)

Na de crematie volgt de bijzetting in een urnengrafkelder op de begraafplaats van Ichtegem.
U kunt Catherine een groet brengen in het rouwcentrum Logghe, Engelstraat 214 in Ichtegem.
Elke weekdag van 16 tot 19 uur, zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Een woord van dank gaat uit naar:
		
		
		
		
		

haar huisarts dr. Dirk Jaques
haar thuisverpleging Kurt Vanthuyne en team
haar kinesist Claudine Chys
haar oncoloog dr. Nele Claes
de palliatieve eenheid ‘Het Anker’ in Roeselare

