
Ook al ben ik je verloren,
ik ben je nooit helemaal kwijt.

In mijn hart kan ik je horen
draag ik je bij mij voor altijd.

Dankbaar nemen we afscheid van

†
de heer 

JACQUES VANTHOURNOUT
echtgenoot van mevrouw Margriet WINDELS.

Geboren te Wevelgem op 3 juli 1937
en godvruchtig overleden in AZ Delta te Roeselare op 26 januari 2016.

Jacques was vereremerkt met meerdere eretekens van de arbeid.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartdienst
in de kerk Sint-Theresia, Menenstraat in Wevelgem

op dinsdag 2 februari 2016 om 11.00 uur.

Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de dienst.

Na de crematie vindt Jacques zijn rustplaats op het urnenveld van 
de gemeentelijke begraafplaats, Moorselestraat, Wevelgem.

U kan Jacques een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Bankstraat 52 te Gullegem
elke weekdag van 16.30 tot 19.00 uur, zaterdag van 14 tot 16 uur,

op maandag van 16.30 tot 18.00 uur.

Dit melden u diepbedroefd:

Zijn echtgenote
Margriet WINDELS

Zijn kinderen en kleinkinderen
Martine en Wim VANTHOURNOUT - ONGENAERT

Jochen, Vicky en Jules
Filiep en Herlinde VANTHOURNOUT - BEYLS

Melissa en Amir
Belinda en Didier VANTHOURNOUT - VUYLSTEKER

Bjorn en Ulrike
Johan en Christophe VANTHOURNOUT - DHONDT
Ann en Patrick VANTHOURNOUT - LEFEVER

Gunther
Christel en Stefaan VANTHOURNOUT - COONE

Olly en Manon

Zijn zussen, schoonbroers en schoonzus, neven en nichten
Andre(†) en Gaby HOLVOET - VANTHOURNOUT en familie
Silvère en Jacqueline PARMENTIER - VANTHOURNOUT en familie
Charles en Rosa PUYPE - WINDELS en familie

De families 
        VANTHOURNOUT - MONBAILLIEU en WINDELS - BEERLAND

Met dank aan:
        zijn huisarts, oncologe Dokter Schauvlieghe
        het verplegend personeel van AZ Delta, campus Heilig Hart
        en allen die hem genegen waren.

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. de familie Jacques Vanthournout
                Korte Vinkestraat 12 - 8560 Wevelgem
U kan uw medeleven ook betuigen via www.uitvaartzorg-stragier.be
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