
Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf 

‘t is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelfs ontgaan 

je zegt ik ben wat moe 
maar op een keer dan ben je 

aan je laatste beetje toe. 
-Toon Hermans-

Dankbaar voor de liefde die zij ons gaf, voor de vriendschap 
 die van haar is uitgegaan, melden wij u het overlijden van 

Mevrouw

Annie HAUTEKIET
Echtgenote van wijlen de heer Germain Dhondt (†2007)

geboren te Blankenberge op 24 oktober 1937 en thuis te Dudzele  
overleden op 20 februari 2023, gesterkt door het Sacrament van de Zieken. 

De plechtige uitvaartdienst, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben op 
zaterdag 25 februari 2023 om 11 uur in de kerk van O.L.Vrouw Bezoeking  

te Lissewege, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de begraafplaats Blauwe Toren.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.40 uur.

 
Er is gelegenheid om Annie een laatste groet te brengen in het Uitvaartcentrum Vanheste,  

Blankenbergse Steenweg 14, 8000 Brugge, elke dag van 14 tot 18 uur. 

Dit melden u met droefheid:

Ignace Dhondt 
Peter Dhondt 
Lieve Dhondt                                                                                    haar kinderen

Cyriel en Denise(†) Verrostte-Hautekiet en familie 
Remi en Nelly(†) Martens-Hautekiet - Anna Heyse en familie 
Robrecht(†) en Rita Hautekiet-Defoer 
William en Magda(†) Hautekiet-Dhondt en familie 
Daniël(†) en Paula Hautekiet-Van Waeyenberg - Rufin Secember en familie 
André en Mia Lampo-Hautekiet en familie 
Eric(†) en Frieda Hautekiet-Van Assche - André Hiel en familie 
Charles(†) en Martha(†) Galle-Dhondt en familie 
René(†) en Albertine(†) Galle-Dhondt en familie  
Madeleine(†) Dhondt 
Christiaan en Agnes(†) Dhondt-Verlinde en familie 
                         haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Hautekiet, Dhondt, Zwaenepoel en Brusselle.

Met dank aan allen die haar gedurende de laatste maanden hebben bijgestaan.

 
Rouwadres: Uitvaartzorg Vanheste, t.a.v. familie Dhondt - Hautekiet 
Online condoleren kan op www.vanheste.be 
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