
Dankbaar voor haar leven en voor de liefde die zij ons gaf

vertrouwen wij de Heer toe

mevrouw

Christa Desoete
Weduwe van de heer Robert Engels (1940-2017)

geboren te Brugge op 28 december 1944, omringd door haar familie

overleden in de palliatieve eenheid ”het Anker” van AZ Delta te Roeselare

op dinsdag 20 december 2022.

U kan de familie nabij zijn tijdens de afscheidsplechtigheid in de

 aula van Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare,

op dinsdag 27 december 2022 om 11.00 uur.

Na de crematie wordt de urne bijgezet bij haar man op het urnenveld

van de gemeentelijke begraafplaats te Oostnieuwkerke.

Bijeenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Christa bent u welkom in het funerarium Parmentier,

Gitsestraat 60 te Roeselare, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,

op zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur, op zondag van 9.30 tot 10.30 uur.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Uitvaartbegeleiding - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Ik ben zo moe na deze lange reis.

Al wat ik vraag is een rustige slaap

en dromen over hen die ik lief had.



Haar kinderen en kleinkinderen: Johan Engels - Katrien Houthoofd

Marie-Sophie en vriend Jasper

Martine Engels - Bruno Dutry

Bryan en Bjorn

Eline Engels - Koen Decadt

Lise en Niels

Zij blijft voor altijd in het hart van: †Willy Desoete

†Gilbert Engels - Monique Soenen

Luc Surmont - Jeaninne Engels en familie

Gabriel Engels - Monique Degryze en familie

Haar aanverwante families: Desoete - Jaecques en Engels - Desmet

Wij danken oprecht: Haar huisarts dokter Karin Vanden Bulcke

De dokters en verpleegkundigen van de palliatieve afdeling

”het Anker” van AZ Delta Roeselare

De directie en verpleegkundigen van de Amberboom

Het verpleegteam van Sien en Maud

Allen die haar genegen waren

Rouwadres: Familie Desoete, p/a Gitsestraat 60, 8800 Roeselare

Christa Desoete
°28 - 12 - 1944                                            †20 - 12 - 2022


