
Annie Vanhoutte
5 mei 1955 – 3 maart 2021



Zoals een bloem in de morgen, opent zij zich naar de wereld, zoals een boeket.

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,

melden wij u het veel te vroege heengaan van

Mevrouw

Annie Vanhoutte
Pediatrisch verpleegster Sint-Jozefkliniek – Heilig Hartkliniek

Lid van Femma

Echtgenote van de heer Dirk Lust

Geboren te Oostende op 5 mei 1955 en rustig van ons heengegaan

in het AZ Damiaan te Oostende op 3 maart 2021,

gesterkt door het H. sacrament der zieken.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaartmis plaatsvinden

in de Sint Jozefskerk te Bredene in alle intimiteit, gevolgd door de crematie

met nadien de bijzetting in de urnenkelder op de begraafplaats van Bredene – Priorij.

Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Annie

in het uitvaartcentrum Depoorter, Steenstraat 1 te Bredene,

elke dag van 15u-16u (behalve op zondag) tot en met donderdag 11 maart 2021.

Rouwadres: Familie Lust – Vanhoutte

p/a uitvaart Depoorter – Nukkerstraat 86 – 8450 Bredene

Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Dit melden u met diepe droefheid:

De heer Dirk LUST,

haar echtgenoot

De heer Stijn LUST en mevrouw Elke DEGRIECK,

Enya,

De heer en mevrouw Willem en Hanne LUST – EVERAERT,

Hailey, Amelia, �

haar kinderen en kleinkinderen

De heer en mevrouw Albert (†) en Gilberte (†) VANHOUTTE – RYCKEBUSCH,

De heer en mevrouw Omer (†) en Rachel  LUST – ROTSAERT,

haar ouders en schoonouders

Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, tantes, neven en nichten

De families VANHOUTTE – RYCKEBUSCH en LUST – ROTSAERT

Dank aan:

De heer dokter Hans Vanden Weghe,

De thuisverpleging Bentein – Pollet Oudenburg,

De dokters en verplegend personeel van de dienst oncologie en

de palliatieve zorgeenheid van het AZ Damiaan te Oostende,

De heer Wim Meysman en al haar trouwe vrienden die haar allen zo toegewijd waren

en die zij zo genegen was voor alle goeie zorgen en vriendschap.
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