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                                                     Je bent nu niet meer waar je woonde 

             Maar je bent nu overal waar wij zijn   
 

† 
 

Mevrouw 
 

Christine DE POORTER 
 

Echtgenote van de heer Gustav Lösken 
 

Onderwijzeres op rust aan de stedelijke basisschool Dr.Jean Herrel (Sleepstraat) 
 

Geboren te Sleidinge op 21 april 1954 en na een ongelijke strijd van ons heengegaan  

in het UZ Gent op 16 augustus 2018, gesteund en omringd door haar familie en vrienden. 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Christine 
tijdens de plechtigheid in het Crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi 

op donderdag 23 augustus om 11 uur. 

 
De asverstrooiing op de begraafplaats van Lovendegem  

gebeurt op dezelfde dag om 15.30 uur. 

 
Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie na de plechtigheid. 

 
Een stil moment bij Christine kan in de afscheidsruimte op de begraafplaats van Lovendegem 

op dinsdag en woensdag van 18 tot 19 uur. 
 
9920 Lovendegem, Lobeliastraat 11 

9920 Lovendegem, Eglantier 1 
1040 Etterbeek, Belliardstraat 216 
 
Wij danken haar huisarts dr. Drubbel, de dokters en het personeel van de afdeling Hematologie 

van het AZ Sint-Lucas en van het UZ Gent, de dienst Intensieve Zorgen van het UZ Gent  
en haar kinesiste Eva Geirnaert. 

 

Christine leeft verder in het hart van  

 

 

  haar echtgenoot   

 

      Gustav Lösken 

 

  haar kinderen en kleinkinderen  

 

      Kristoff en Veronique Lösken - Vandamme 

        Charlotte 

        Alexander  

 

      Kenneth en Laura Lösken - Capitaine  

 

  haar vader 

      André en Maria † De Poorter – De Clercq 

 

 

  haar broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten  

 

      Christian en Nadine De Poorter - Neirynck  

        Eveline - Nic en kinderen  

        Frederik - Lien en kinderen 

 

      Nico en Hélène Merchiers - Staelens 

        Dirk - Tineke en kinderen 

        Carine - Johan en kinderen 

 

      Bob en Annie Lösken - Vanhooren 

        Nancy en dochter 

        Christian † en kinderen  

        Sabine - Eric en zoon 

 

  de families De Poorter, De Clercq, Lösken, Staelens, Vandamme en Capitaine  

 

  haar vele vrienden en kennissen  


