Zij was dankbaar voor het leven, voor haar gezin,
voor de goedheid van de mensen.
Door haar geloof in een God die trouw is
en alles ten goede leidt,
was zij een moedige vrouw om van te houden.

Dankbaarheid en verdriet gaan samen
nu we afscheid nemen van

mevrouw

Marcella Carpentier
weduwe van de heer GERARD VANRAES

(† 2000)

Geboren te Beveren- Roeselare op 30 januari 1925
en vredig overleden te Houthulst op 12 april 2017,
gezalfd met tederheid en gebed.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de
kerk van Sint-Jan de Doper te Houthulst op donderdag 20 april 2017 om 10 uur,
daarna wordt Marcella bijgeplaatst in de familiegrafkelder
op de gemeentelijke begraafplaats „Ter Ruste“ te Houthulst.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Dit melden u met diepe droefheid
haar kinderen
Dirk en Marleen HOORELBEKE - VANRAES

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Tom en Leticia HOORELBEKE - RINCÓN
Theo
Davy en Tine SAINT GERMAIN - HOORELBEKE
Mathis en Tibe

Haar broers, zuster, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten
† Marcel CARPENTIER - † Madeleine VANCAUWENBERGHE - † Maria RAMON en familie
† Henri en † Irene STRAGIER - CARPENTIER en familie
† Jozef en † Gabriëlle VANDENDRIESSCHE - CARPENTIER en familie
† Daniël en † Godelieve VANRAES - CARPENTIER en familie
† Gerard en † Irma CARPENTIER - OPSOMER en familie
† Eerwaarde zuster Anna-Maria CARPENTIER
† André en † Rosa CARPENTIER - OPSOMER en familie
† Roger en † Martha CAPPELLE - VANRAES
† Michel en † Jeanne VANRAES - CLAEYS en familie

zij is verwant aan de families
CARPENTIER - DAMMAN en VANRAES - VANROBAEYS

Aan Marcella kan een laatste groet gebracht worden in het rouwcentrum
Travers, Jonkershovestraat 103b te Houthulst, elke weekdag van 17 tot 19.30 uur,
zaterdag van 17 tot 18 uur en niet op zondag en paasmaandag.

Condoleren online via „www.rouwcentrumtravers.be“

met dank aan:
haar huisarts,
directie en personeel van het W.Z.C. „Cassiers“ te Houthulst.
Rouwadres: Fam. Marcella Carpentier p.a. Rouwcentrum Travers
Jonkershovestraat 103b, 8650 Houthulst
Uitvaartzorg Travers Houthulst 051/70.24.25

