
Zoals hij heeft geleefd,
zacht en goed,

zo heeft hij ons verlaten.

Bedroefd om het heengaan maar dankbaar om wat hij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van 

De heer

Raphaël D’hondt
levensgezel van mevrouw

Lucie Van Hooland

Geboren te Vurste op 19 juli 1952 en onverwacht
overleden in het A.Z. te Oudenaarde op 13 februari 2022.

_______

De uitvaartliturgie in aanwezigheid van de asurne waartoe
u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in

de aula van crematorium “Westlede“, Smalle Heerweg 60 te Lochristi

op VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022 om 9 uur
gevolgd door de asverstrooiing op de strooiweide

van de centrale begraafplaats, Lielareweg te Gavere.

_______

Een laatste groet aan Raphaël kan u brengen in het funerarium
van Uitvaartcentrum Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste,

elke werkdag van 17 uur tot 18 uur tot en met woensdag. 

Online condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Dit melden u met droefheid:

Lucie Van Hooland
zijn levensgezellin

Annelies en Inge D’hondt - Beernaert
Naiki en Gillian en dochtertje Olivia
Chelsey

Gert en Valerie D’hondt - De Vos
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Sandra en Chris Van Tomme - De Portemont
Pauline
Gauthier                                                          zijn oogappels

Koen en Tom Van Tomme - Delarue
kinderen en kleinkinderen van Lucie

Oscar (†) en Maria Meulenyzer - D’hondt, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Sylvain (†) en Erna D’hondt - Vervaet,
dochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen

René (†) en Godelieve D’hondt -Bockstaele
en dochter

Norbert (†) en Georgette Vanderschueren - D’hondt,
kinderen en kleinkinderen

zijn zussen, schoonzussen, neven en nichten

De families D’hondt - Van Hooland - D’hondt.

Onze dank en waardering gaan uit naar zijn huisarts Dr. Stefaan 
De Sutter, zijn kinesiste Sara de Pelsmaeker, de dokters en het 
verplegend personeel van het A.Z. Oudenaarde. In het bijzonder 
danken wij neuroloog Dr. De Koninck voor zijn goede zorgen en 
iedereen die Raphaël een warm hart toedraagt.

Rouwadres:
Uitvaartcentrum Van der Haegen
T.a.v. Familie D’hondt - Van Hooland
Leenstraat 22 - 9890 Gavere - Vurste
Tel. 09/384 19 49
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