Je bent er niet meer, het is voorbij
Al wat je deed, dat was voor ons
Voor jou is nu de strijd gestreden
Maar in ons hart bewaren wij het verleden

†

Met stil verdriet nemen we afscheid van
mevrouw

Estelle Smet
echtgenote van de heer Marcel Uyttersprot († 1985)
Geboren te Denderhoutem op 6 september 1932 en
omringd door haar kinderen, overleden in
het OLV-Ziekenhuis te Aalst op 7 februari 2019.
Gesterkt door de ziekenzalving.
De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in
de kerk van Sint-Amandus te Denderhoutem op
woensdag 13 februari 2019 om 11.30 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats te Denderhoutem.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.00 uur.
Dat zij ruste in vrede

Dit melden u:
Martine en Johan Uyttersprot - Van Lil
Monique en Herman Uyttersprot - Schouppe
Danny Uyttersprot
Eddy en Carine Uyttersprot - Van Den Hel


haar kinderen

Liz Van Lil en vriendin Lisa
Tess Van Lil en vriend Levy
Glenn en Tamara Beeckmans - Rogiers, Ferre, Alicia
Stijn Uyttersprot
Fien Uyttersprot
Jordi Uyttersprot en vriendin Shauni

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Denise en Willy Smet - D’haeseleer,
		
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar zus, schoonbroer, neven en nichten
De families Smet - Uyttersprot - Walkiers - Van Der Stappen
Met dank aan de directie en het personeel van het Zorgdorp De Pastorij
te Denderhoutem, het personeel van de nierdialyse van
het OLV-Ziekenhuis te Aalst en de groepspraktijk Ars Medica
te Denderhoutem.
Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Estelle in
het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert
op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be
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