
Dit melden u met droefheid
 
Betty Malfait
                                            zijn echtgenote

† Filip Van Houtte

Eddy en Brigitte Van Houtte - Mortier

 Davy en Celine Van Houtte - Kegels

 Kevin Van Houtte en Amy De Waele

            zijn kinderen en kleinkinderen

†Jules en †Elodie Van Houtte - Snauwaert en familie
†Camiel en †Yvonne Goemaere - Van Houtte en familie
†René en †Simonne Van Quickenborne - Van Houtte en familie
†Maurice en Hariette Van Houtte - De Milt en familie
†Etienne en Gabriëlle Van Houtte - Rogge en familie

†Walther Malfait - Eric en Paula Doom - De Tier en familie

           zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families Van Houtte - Van den Heede en Malfait - Verstichel

Met dank aan

 Zijn huisarts dr. Renaat Verplaetse
 en de dokters van dokterspraktijk Marolle
 De directie, verzorgend personeel, vrijwilligers en
 medebewoners van WZC Waegebrughe Marolle -Kruisem
 Allen die Adolf een bezoekje brachten,
 goede zorgen, liefde, geluk en vriendschap gaven

Rouwadres

 Familie Adolf Van Houtte - Malfait
 p/a Uitvaartzorg FSK, Warandestraat 32 - 9770 Kruisem

 Online via: www.fskkruishoutem.be

Uitvaartzorg FSK - Kruishoutem - 09/383 00 83

In dankbaarheid nemen wij afscheid van 

de heer

Adolf Van Houtte 
echtgenoot van mevrouw Betty MALFAIT

geboren te Kruishoutem op 9 juni 1936 en omringd met de warmte
van zijn echtgenote, overleden in het WZC Waegebrughe Marolle

op 24 november 2022, gesterkt door de ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid te nemen van Adolf tijdens de uitvaartplechtigheid

in de Sint-Gabriëlkerk Marolle, Passionistenstraat te
Kruishoutem op donderdag 1 december 2022 OM 10.00 UUR.

Samenkomst aan de kerk.
Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te groeten.

De urne van Adolf zal thuis bij Betty een warm plaatsje krijgen.

Je kan Adolf een laatste afscheidsgroet brengen in het funerarium
van Uitvaartzorg FSK, Warandestraat 32 te Kruishoutem op

maandag en dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Beetje bij beetje moesten wij je verlaten.
Wij konden op het laatst niet meer met je praten.

Die blik, die stilte deed vaak zo zeer,
de pa van vroeger was je niet meer...

We zagen wel je stil verdriet,
maar helpen konden we je niet.
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