†

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van kracht.
Ik heb de berg beklommen
die jullie nog moeten gaan.
Huil daarom niet geliefden,
ik ben in vrede gegaan.

Hubert Vanhove
echtgenoot van Jenny Vanacker

geboren te Ieper op 9 maart 1937 en zachtjes heengegaan
in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 19 mei 2021,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Hubert blijft voor altijd
de echtgenoot van:
Jenny Vanacker

de papa en opa van:
Bernard en Annie Dewilde - Vanhove
Stoyanka

de broer, schoonbroer en nonkel van:
Jean en †Elisabeth Garrein - Vanhove en familie
†Frans en Simonne Vanhove - Fivez en familie
†Leona Vanhove
Michel Vanhove
†Gaston en Marie-Thérèse Vandevoorde - Vanhove en familie
Gerard en Rosa Notebaert - Vanhove en familie
Daniella Vanhove en familie
†Elie en Mariette Herman - Vanacker en familie

Delen mee in dit verlies:
We nemen afscheid rond de urne van Hubert in de
aula van Hoeve Wielewaal in Hollebeke op donderdag
27 mei 2021 om 10 u 00. Aansluitend wordt de urne
bijgezet in het urnenveld op het kerkhof in Ieper.

U kunt Hubert t.e.m. dinsdag 25 mei een laatste groet brengen
in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,
elke werkdag van 15 u 00 tot 18 u 30,
op zaterdag van 15 u 00 tot 17 u 00, niet op zondag.
Op Pinkstermaandag 24 mei 2021 van 10 u 30 tot 11 u 30.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

de families Vanhove - Vandenberghe en Vanacker - Commeyne

Een bijzonder woord van dank aan:
zijn huisdokter, dr. Vanmoerkerke
Familiezorg en zijn thuisverpleging I-Mens
de directie en het personeel van het WZC Sint-Jozef in Ieper
de artsen en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis
in Ieper
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