Te jong en volop in het leven mocht jij je dromen niet meer beleven,
je wilde nog niet weg maar je verloor dit gevecht, het was een ongelijke strijd

de heer

Krist Vanden Broucke
echtgenoot van mevrouw Hilde Houttaeve
Krist werd geboren te Kuurne op 28 oktober 1964
en in het AZ Groeninge te Kortrijk
rustig ingeslapen op zondagmorgen 19 april 2020.
35 jaar trouwe medewerker van Castellins Wevelgem.
Lid van VZW Wieler-Sportvereniging Hulste.
Lid van de Open VLD Harelbeke.
Levensgenieter pur sang.
De woord- en gebedsdienst zal plaatsvinden in beperkte familiekring wegens opgelegde
richtlijnen in verband met het covid- 19 virus in de St.-Pieterskerk te Hulste aansluitend
volgt de bijzetting in de urnenkelder op de begraafplaats te Hulste
Een herdenkingseucharistieviering voor Krist,
volgt op een later tijdstip in de St.-Pieterskerk te Hulste.
DIT BERICHT GELDT VOORLOPIG ALS ENIGE KENNISGEVING

Krist blijft voor altijd verder leven in de harten van:
Zijn echtgenote:
Hilde HOUTTAEVE
Zijn zoon, schoondochter en kleinkind:
Kenneth en Louise-Marie VANDEN BROUCKE-HIMPE
Mathis
Zijn ouders:
Noël en Francine VANDEN BROUCKE-DEWITTE
Zijn schoonouders:
Marcel en Rosette HOUTTAEVE-CATTEEUW
Zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Joost en Tamara VANDEN BROUCKE-DUYVEJONCK
Anouk VANDEN BROUCKE zijn petekind en Bert GUILLEMYN
Gino en Doriane HOUTTAEVE-STRYNCKX
Sammy en Kimberly MESTDAGH-HOUTTAEVE
Poppy-May en Jett
Kevin HOUTTAEVE en Windy DERMAUT

Er is geen mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet aan Krist,
maar we behouden zijn liefdevolle herinnering in ons hart.
Rouwadres:
Ter Elstweg 12, 8531 Hulste
Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Delen mee in dit verdriet de families:
VANDEN BROUCKE, DEWITTE en HOUTTAEVE, CATTEEUW
Een woord van oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Luc Derykere,
de directie en het personeel van het AZ Groeninge campus Kennedylaan te Kortrijk
en in het bijzonder de intensieve zorg.
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