Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen
van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug
in de sterkte van de zon,
hoe ik was
toen ik nog alles kon.
Dankbaar om wat hij voor ons betekende nemen wij afscheid van

De heer

Noël Hovaere
echtgenoot van mevrouw Rita Baert
Geboren te Roeselare op 31 december 1948
en er overleden op 8 maart 2019
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de plechtige uitvaartdienst die zal opgedragen worden in de
Sint-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke op
donderdag 14 maart 2019 om 10 uur.
Na de crematie wordt Noël bijgezet in een urnengraf op de
gemeentelijke begraafplaats te Rumbeke.
Er is gelegenheid uw medeleven te betuigen na de plechtigheid.
Noël kan begroet worden in het funerarium
“Vandecandelaere - Spruytte” Kleine Bruanestraat 19,
te Roeselare, iedere werkdag van 15u30 tot 18u30.
Online condoleren kan op www.vandecandelaere-spruytte.be

Dit melden u
zijn echtgenote
Rita Baert
zijn kinderen en kleinkinderen
Jan † en Anja Beernaert - Hovaere
		
Justien Beernaert
		
Jolien Beernaert en vriend Robbe
		Yara Beernaert
		Yentl Beernaert
Jurgen Hovaere
		Amber Hovaere
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
Gilbrecht en Anna Hovaere - Molenaers en familie
Frans † en Marie-José † Hovaere - Guillemyn en familie
Roger † en Marie-José † Bostyn - Hovaere en familie
Jozef en Arlette Hovaere - Depuydt en familie
Godelieve † Hovaere
Willy en Yvette † Hovaere - Vandermeersch en familie
Marie-Thérèse † Hovaere
Ignaas † Hovaere
Rosita Baert en familie
Raphaël Baert
zijn aanverwante familie:
Hovaere - Malengier en Baert - Strosse
Oprechte dank aan:
de huisarts
de thuisverpleegkundige Joke en team
de kinesist Kurt Nowé
de dokters en verpleegkundigen van het AZ Delta
Rouwadressen:
8800 Rumbeke, Oekensestraat 35
8800 Roeselare, Spanjestraat 231
8800 Rumbeke, Oekensestraat 19 bus 2

