
†
Dankbaar voor al hetgene hij voor ons betekende,

nemen wij afscheid van

de heer

Rufin Van den houwe
Echtgenoot van mevrouw Georgette Van den Borre

Geboren te Liedekerke op 18 juli 1931
en er in familiekring overleden op 1 januari 2019,

gesterkt door het gebed van de Kerk.

----------------------

De uitvaartliturgie waartoe u beleefd wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk te Liedekerke

op zaterdag 5 januari 2019 om 11.15 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.45 uur.

Na de crematie volgt de plaatsing van de asurne op het urnenveld
van de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke in familiekring.

Naviering in hogervernoemde kerk
op zaterdag 9 februari 2019 om 17.30 uur.

Een afscheidsgroet aan Rufin kan gebracht worden
in het gemeentelijk mortuarium, Populierenlaan te Liedekerke,

op vrijdag 4 januari 2019 van 19.00 tot 19.30 uur.

Dat hij in vrede ruste

Dit melden u diep bedroefd:

Georgette Van den Borre zijn echtgenote

William en Ann Van den houwe - De Gieter
Nicole en Hans Van den houwe - Bockstal zijn kinderen

Lien Van den houwe
Daan Van den houwe
Jelle en Bo Bockstal - Van Limbergen
Nathalie en Stijn Asselman - De Valck zijn kleinkinderen

June Elst
Niel Van den houwe
Kobe De Valck zijn achterkleinkinderen

Jozef Van den houwe, kinderen en kleinkind
Andréa en Jan Van den houwe - Sonck,

kinderen en kleinkinderen
zijn broer, zus, schoonbroer, neven en nichten

Ronny Reddé zijn petekind

De families Van den houwe, Van den Borre, Heymans en Segers.

Met dank aan Dr. De Burghgraeve Guido alsook aan zijn thuis-
verpleegsters Elke en Lize voor de goede zorgen.

Geen bloemen, geen kransen

Rouwadres:
p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Rufin Van den houwe
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke

Condoleren kan ook via www.janvandroogenbroeck.be

Rouwcentrum Jan Vandroogenbroeck - Liedekerke - 053 68 33 94


