
Als leven lijden wordt, 
is sterven een verlossing.

†
    

Dankbaar voor al wat zij voor ons is geweest, nemen we afscheid van
 

mevrouw

Hilda De Groote 
 

weduwe van de heer Jozef Ghysels († 2004)
 

Geboren te Aspelare op 22 mei 1936 en  
omringd door haar familie overleden in het   
 ASZ te Geraardsbergen op 14 april 2019. 

Gesterkt door de ziekenzalving. 

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de Sint-Pieters-Bandenkerk te Voorde op

 vrijdag 19 april 2019 om 10.00 uur 
gevolgd door de bijzetting in familiegrond 

op de begraafplaats van Voorde.
 

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.
 

De offerande wordt aanzien als rouwgroet. 
 

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk op  
dinsdag 6 augustus 2019 om 18.30 uur.

 
 

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE 
 

Dit melden u diep bedroefd: 

David en Sophie De Pril - Van Zaelen 

  Emma en Eline 

 haar dierbare neef en kinderen 

Maurice (†) en Maria Ghysels - Raes 

 kinderen en kleinkinderen 

Marcel (†) en Rita Ghysels - Meert 

 kinderen en kleinkinderen 

Antoine en Paula De Pril - Ghysels 

 kinderen en kleinkinderen 

Julien en Jeanine Schamelhout - Van Melckebeek 

 kinderen en kleinkinderen 

 haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten 

 

De families : De Groote - Ghysels - Schamelhout - Vanderhoeven 

 

Met dank aan haar huisarts Dr. M. Claes, het verplegend personeel van Nora, het personeel van 

de afdeling Intensieve Zorgen van het ASZ te Geraardsbergen, alsook een speciaal woord van 

dank aan Marie-Paule en al haar vrienden voor hun jarenlange steun en toewijding.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Hilda in het Uitvaartcentrum Bael 

Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op woensdag en donderdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael  

t.a.v. familie Ghysels - De Groote 

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

 
Uitvaartzorg & Grafzerken Bael  Haaltert  Denderhoutem  Mere  054/ 33 36 83


