
Je liefde, je kracht, je warmte en je lach, we zullen je missen, iedere dag.

Johan DE SMIDT haar partner

Yani KERCKENAERE
Niels KERCKENAERE haar zonen

Firmin en Denise VERMOOTE – VANBILLEMONT
Alain en Maria DE SMIDT – DE BUSSCHER haar ouders en schoonouders

Davy en Ann VERMOOTE – MERTENS, Kjell en Jill
Patrick en Martine SCHUMACHER – DE SMIDT

Steffi en vriend Hendrik haar broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

de families VERMOOTE – VANBILLEMONT en DE SMIDT – DE BUSSCHER

De uitvaartplechtigheid zal opgedragen worden in beperkte familiekring in de aula van uitvaartzorg Depoorter
op VRIJDAG 22 januari 2021, gevolgd door bijzetting in de urnenkelder op de begraafplaats van Jabbeke.

Gezien de huidige omstandigheden wordt het uur van de plechtigheid niet bekendgemaakt.

Speciale dank aan dokters, verplegend en verzorgend personeel van UZ Gent en AZ Maria Middelares Gent, huisartsen
De Vier Winden, het voltallige team van thuisverpleging XtraCare en de heer Gabriël Devriendt voor zijn goede zorgen en raad.

Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Conny in het uitvaartcentrum Depoorter,
C. Permekelaan 43 te Jabbeke, iedere dag van 16u tot 17u.

Rouwadres: Familie Vermoote – De Smidt, Ideveldstraat 7, 8490 Jabbeke Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Afscheid met zorg Depoorter, Jabbeke - T. 050 38 55 66      •      Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21

Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Conny VERMOOTE

geboren te Veurne op 20 november 1970

en overleden te Gent op 15 januari 2021.

Dag schattie,
Bedankt voor die ontelbare mooie momenten.
Jij was bij ons het zonnetje in huis.
Als coach en mentor heb je heel veel mensen geholpen naar een
gezonde en actieve levensstijl.
Jouw passie, enthousiasme en positieve mindset zijn een sterke
inspiratiebron voor mij. Je bent de partner van m’n dromen.
Ik ga jou ongelofelijk hard missen, maar je blijft voor altijd heel diep
in mijn hart!
I love you so much!
Johan
xxx

Oh mama, wat gaan we je missen!
Je veerkracht en paraatheid waren je beste eigenschappen.
Voor mij was je altijd mijn grootste motivator.
We kunnen je enkel maar bedanken voor de vele daden en belevenissen.
Yani

Hey mama, voor ons stond je altijd klaar
Ook al ging het soms om een klein gebaar
Deze vele daden en woorden gaven ons moed en kracht
Opgeven en negativiteit waren eigenschappen waar je nooit aan dacht
Je strijdvaardigheid en je lach zullen ons nooit vergaan
De mooie herinneringen zullen steeds in ons hart en geheugen
voortbestaan
Niels


