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BID GOD VOOR DE ZIEL 

van 

DE HEER 

Jeroom VANHOUTTE 

Weduwnaar van Julienne DE WITTE 

Echtgenoot van Mevrouw Julianna DE SMET 

Oudstrijder 1914-1918 

Vereremerkt met de Medalie St.-Donatius 

(kerkfabriek) 

geboren te Avekapelle de 19 augustus 1888 en 

godvruchtig overleden  te Brugge de 21 

december 1975, na ontvangen te hebben de 

laatste H. Sakramenten der stervenden. 

 

Het leven van Jeroom, die zo sterk en bezielend 

door het leven ging, is thans waardig bevonden 

om de kerstvreugde in de hemel te gaan vieren. 

Wij nemen met pijn, en toch met innige 

dankbaarheid, afscheid van een geliefd mens 

die één en al dienstbaarheid was, die leefde 

voor zijn vrouw en kinderen, die hun geluk tot 

het zijne had gemaakt. Hulp en trouwe 

vriendschap betekende hij voor allen die hem 

mochten kennen. 

Moge zijn goedheid en hartelijkheid, zijn 

plichtsgetrouwe werkzaamheid en dienst-

vaardigheid, zijn rustig geloof en toewijding ons 

allen bijblijven als een stille uitnodiging om hem 

in dit alles na te volgen. 

Beminde echtgenote, ik dank u om de vele 

dagen – goede en moeilijke – die wij samen 

gedragen hebben. Mogen de vreedzame 

stonden waarin we samen gebeden hebben ons 

nu nog verbinden tot in de eeuwigheid. 

 

Mijn kinderen en kleinkinderen, hoe graag ging 

ik weer met u kerstmis vieren en uw nieuwjaars-

wensen ontvangen... Ik zegen u allen en tot 

weerziens in de hemel. 

Familieleden en vrienden, het jaareinde is 

meteen ook het einde van mijn leven. Ik zeg u 

vaartwel en vraag uw gebed. 

Mijn Jezus barmhartigheid. 

 

Mevrouw Julianna DE SMET, 

   zijn echtgenote; 

Heer en Mevrouw 

Henri VANHOUTTE-HIMPENS, 

kinderen en kleinkinderen 

Heer en Mevrouw 

Charles MESSENS-(†COOL)-VANHOUTTE, 

kinderen en kleinkinderen, 

Heer en Mevrouw  

Raphaël VANHOUTTE-REYNAERT, 

kinderen en kleinkinderen, 

Heer en Mevrouw  

Jacques DERWEDUWEN-VANHOUTTE, 

kinderen en kleinkind, 

Heer en Mevrouw 

André VANHOUTTE-(†VANHERREWEGHE)-   

DE WITTE en kinderen, 

Mejuffrouw Simonne VANHOUTTE, 

zijn kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen; 

De families VANHOUTTE, DE WITTE, en DE SMET, 

 

  

 

  danken U  van harte voor  de  

  blijken van innige deelneming 

  en gebed. 

 

 

 

Druk. F. Huyghebaert, St.-Michiels Tel. 315874 

 

 

 

 


