Na een lange, dappere maar tevergeefse strijd
is van ons heengegaan

MEVROUW

Dominique Haeck
echtgenote van de heer Frank Desmet
geboren te Gent op 8 oktober 1963
en er overleden in het A.Z. Sint-Lucas op 9 april 2022.

De afscheidsplechtigheid
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden
in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze
op ZATERDAG 16 APRIL 2022 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

Nadien volgt de crematie en later in familiekring de verstrooiing
van haar as op de begraafplaats te Sint-Martens-Latem.

U kan een laatste groet aan Dominique brengen
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze
iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur.

Laat haar verder leven in mooie herinneringen.

echtgenote van:
Frank Desmet
mama van:
Julie en Christopher Desmet - Hüsgen
Anthony Desmet
dochter en schoondochter van:
Hugo (†) en Judith Haeck - Campens
Albert (†) en Jeaninne (†) Desmet - Van Hauwaert
zus, schoonzus en tante van:
Philippe Haeck
Tineke (†) Desmet
Patrick (†) Desmet en familie
Dirk (†) Desmet
Mieke en Lieven Desmet - Hostens en familie
delen mee in het verdriet:
haar nonkels, tantes en verwanten.
Met dank aan de dokters en het personeel van het U.Z. te Gent,
de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Lucas te Gent
in het bijzonder dienst intensieve zorg
en allen die haar met genegenheid en vriendschap
hebben omringd.
Bloemen noch kransen,
maar een vrije gift aan het kankerfonds van het U.Z. te Gent
op het rekeningnummer BE43 0018 8459 3701
met mededeling ‘Gift Dominique Haeck’ is een zinvol alternatief.
U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be
Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Haeck - Desmet
Kouter 56, 9800 Deinze
Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

MEVROUW

Dominique Haeck
8 oktober 1963 - 9 april 2022

