Nooit zal je nog door de tuin lopen
om te genieten van het gras
en de mooie bloemen,
te luisteren naar de zang van de vogels,
de dieren te bewonderen
in de groene weiden,
de gewassen te aanschouwen
in de velden…

Dit melden u:

Lutgart De Kesel		

zijn echtgenote

Johan en Connie Van Hyfte - Nimmegeers
Miel en Melanie en dochtertje Ella
Evi en Dieter

Diep bedroefd, maar met warmte en veel dankbaarheid om wie hij voor ons was,
nemen we afscheid van
De heer

Christiaan Van Hyfte

Mark en Brigitte Van Hyfte - Lamote
Eveline en Hannes
Sarah
Bart en Sophie Van Hyfte - Puype
Malou
Linde
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

echtgenoot van mevrouw Lutgart De Kesel
geboren in Eeklo op 6 mei 1939
en liefdevol omringd door zijn gezin overleden in Sleidinge op 15 mei 2022,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.
Gewezen lid van de kerk- en parochieraad en van verschillende besturen
Lid van verschillende verenigingen

Hij is de broer, schoonbroer van
Marie-José Van Hyfte - Georges Huyghe (†) - Remi Lippens (†)
Jeanine en Germain Van Hyfte - De Baets
Wilfried en Agnes Van Hyfte - Matthys
Lutgart en Etienne Van Hyfte - Van Belleghem
Christiane en Antoine De Kesel - Degraeve
E.H. Palmeer De Kesel
Annie en Jozef (†) De Kesel - Degraeve
Lucrèce en Johan (†) De Kesel - Van Parijs

Samen met hen die Christiaan hebben gekend, met hem een stuk levensweg hebben afgelegd
en hem graag zagen, nemen wij afscheid op zaterdag 21 mei 2022 om 9.30 uur.
De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de Sint-Ghislenuskerk in Waarschoot.
Na de crematie wordt de urne toevertrouwd aan de aarde
op de begraafplaats van Waarschoot.

Delen mee in de rouw: zijn neven en nichten
van de families Van Hyfte, De Kesel, De Geeter en De Reu.

Met oprechte dank aan zijn huisarts Sven Gehesquiere, het verplegend personeel van straat 141 in
het ziekenhuis AZ Jan Palfijn en het personeel van het WZC Ave Maria voor hun zorg en nabijheid
tijdens de moeilijke laatste maanden.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9 uur.
U kan Christiaan een laatste groet brengen in het funerarium van Uitvaartmussche.be,
Leest 77 in Waarschoot, elke dag van 17 tot 18 uur.

Rouwadres:
Familie Van Hyfte - De Kesel
p.a. Uitvaartmussche.be, Leest 77 - 9950 Waarschoot
uitvaartmussche.be
09 377 22 39

