
Haar echtgenoot:
  Omer Vannevel
Haar kinderen en kleinkinderen:
  †Dirk Vannevel
  Danny en Conny Vannevel - Lesage
           Dieter Vannevel en Celine Vanrapenbusch
           Michiel Vannevel en Evie Gantois
  Rudy en Els Vannevel - Willaert
           Tuur Vannevel en Alicja Jacobs
           Matilde Vannevel
           Eli Vannevel
Haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers,
nichten en neven:
  André en †Esther Masschelein - D’Hooghe en familie
 †Walther en Lia D’Hooghe - Labeeuw
 †Frans en †Flora D’Hooghe - Wittouck en familie
 †Georges en Antoinette D’Hooghe - Verbeerst en familie

 †Jerome en Georgette Vannevel - D’Hooghe en familie
  Roger en Laurette D’Hooghe - Demaiter en familie
 †Marc en Agnes D’Hooghe - Deleu en familie
 †Jerome en Georgette Vannevel - D’Hooghe en familie
 †André Vannevel
 †Gerard en †Maria Terlaire - Vannevel
  Roger en Lena Vannevel - Lauwers en familie
 †Willy en †Denise Dejonghe - Vannevel en familie

De families D’Hooghe - Dejonghe
De families Vannevel - Geldhof

De familie dankt haar huisarts, Dr. Liesbeth Vonk,
de directie en het voltallige personeel van het
WZC Maria Middelares te Moorslede,
de thuisverpleging Tim Decock en team en
u allen voor de hartverwarmende blijken van deelneming.



Francine, moeder, oma
Het leven gaat te snel, de tijd vliegt voorbij...
Het leven op de boerderij, het werk op het land,
de varkenshouderij, ‘t was zwaar maar
altijd met veel liefde gedaan.
Van tegenslagen bleef je niet gespaard, 
vooral het verlies van Dirk, 
nu 50 jaar geleden, was een zware klap.
Toch zorgden Omer, je kinderen en 
kleinkinderen ervoor dat je weer kon stralen.
Je bent in stilte heengegaan.
Rust nu maar zacht, het is goed geweest.
Bedankt voor al het moois.

Dankbaar nemen wij afscheid van
mevrouw

Francine D’Hooghe
echtgenote van de heer Omer Vannevel

Geboren te Moorslede op 21 maart 1935 en er
overleden op 27 oktober 2020.

Lid van Okra

Wij nemen afscheid van Francine in beperkte familiekring
in de aula van het uitvaartcentrum Eveline Geldhof te Moorslede,

gevolgd door de plaatsing in het familiegraf op de begraafplaats te Moorslede.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Francine in het uitvaartcentrum Eveline Geldhof,
Roeselaarsestraat 118 te Moorslede, iedere weekdag tot en met maandag van 15.30 tot 18.30 uur

en op zaterdag van 15 tot 17 uur.
Condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be

of via familie Francine D’Hooghe
P/A Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

De plechtigheid kan gevolgd worden via de livestream op www.uitvaartzorg-geldhof.be
code: FRANCINE1935

Bloemen vol dartelende vlinders
en wind die zachtjes ruist door de bomen.

Ik zie mijn bloementuin en weet
de tijd van rust is nu eindelijk gekomen.


