Ma, meter, oma,
Wanneer het lichaam niet meer wilt
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.
Het deed je zeer ons te laten staan,
maar hiermee hebben wij vrede,
omdat je nu kunt rusten gaan.
Julleken, Kurt, Ilse en je kleinkinderen zullen je hard missen.

Christianne Jouret
De familie dankt u voor uw blijken van medeleven.

1936 - 2021

In alle stilte
ben je wegevaren,
maar je blijft in ons verderleven.
We nemen afscheid van

echtgenote van
Julien Pevenage

mevrouw

Christianne Jouret
echtgenote van de heer Julien Pevenage

Zij werd geboren te Viane op 21 oktober 1936
en is overleden in het AZ Sint-Maria te Halle
op 2 mei 2021. Gesterkt door de ziekenzalving.
Gewezen mede-zaakvoerder van meubelen Pevenage

Door de huidige coronamaatregelen heeft de
uitvaartdienst plaats in intieme kring
in de Sint-Amanduskerk te Viane,
gevolgd door de bijzetting in de familiekelder op de
begraafplaats van Viane.

Gelegenheid tot een laatste groet in het funerarium Luypaert,
Scherpstraat 15 te 1540 Herne op donderdag 6 mei 2021
van 18u tot 19u.
Rouwbetuigingen P/A begrafenissen Luypaert
Scherpstraat 15, 1540 te Herne
t.a.v. de familie van mevrouw Christianne Jouret.
Online condoleren: www.begrafenissen-luypaert.be

mama, oma en meter van
Kurt en Ilse Pevenage - Noynaert
Silke en Dieter Pevenage - Cnudde
Fran Pevenage
Anakin Pevenage
zus, schoonzus en tante van
Christian en Francine - Jouret - Audiart en familie
Maurice en Simonne Pevenage(†)- Branckaert
Nestor en Denise Pevenage - Janssens(†) en familie
Edouard en Emilienne Plasschaert(†) - Pevenage(†) en familie
Valerius en Adrienne Pevenage(†) - Paternoster(†) en familie
Gustaaf en Julienna Vanachter - Pevenage en familie

De families Jouret, Pevenage, Van Belle en Van Achter.

Met dank aan de Palliatieve eenheid
”de OASE” van het AZ Sint-Maria te Halle.
Het thuisverplegend team ”i-mens”
Het verplegend personeel van het ASZ Geraardsbergen,
met in het bijzonder aan Kathy van de dienst Geriatrie.
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