Heel onverwacht is van ons heengegaan

DE HEER

Hilaire Chanterie

weduwnaar van mevrouw Lucie De Poorter († 2010)
geboren te Astene op 18 december 1941
en thuis te Deinze van ons heengegaan op 15 november 2021.

De afscheidsplechtigheid met de asurne waartoe wij u uitnodigen
zal plaatsvinden in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze
op VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021 om 14.30 uur,
gevolgd door de bijzetting bij zijn echtgenote in de urnenkelder
op de plaatselijke begraafplaats.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.
U kan vrijblijvend de afscheidsplechtigheid meevolgen via livestream.
Gelieve onderstaande stappen te volgen:
1. Ga naar de website www.uitvaartzorgdeboever.be/livestream
2. Vul het paswoord in: hilaire1911 (alles in kleine letters)
3. U kan de afscheidsplechtigheid live volgen
enkel op vrijdag 19 november 2021 vanaf 14.20 uur

Dank aan allen die hem genegen waren.

Dit melden u:
Filip en Nathalie Chanterie - Cnudde
Elien Verheire
Hans en Sybille Vanhaesebroeck - Chanterie
Dayami Vanhaesebroeck
Kyana Vanhaesebroeck
Kenzo en Ally Vanhaesebroeck - Jones
zijn kinderen en kleinkinderen



Philemon (†) en Paula (†) Chanterie - De Coninck en familie
Julien en Monique Chanterie - Gourmand en familie
Gilbert (†) en Paulette (†) Chanterie - Goethals en familie
Luc (†) De Poorter				

zijn broer, schoonzus,
neven, nichten en verwanten

en de families Chanterie - De Poorter - Vandaele - De Vriese.
Met dank aan de mensen van de thuisdiensten,
de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze
en het A.Z. Maria Middelares te Gent
in het bijzonder de afdeling nierdialyse.
Bewaar het beeld van Hilaire in uw hart,
er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.
U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be
Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Chanterie - De Poorter
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie
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