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Laat nu je lieve handen rusten
Ze hebben zoveel gedaan.
Ze droegen ‘s levens lasten en lusten
en brachten altijd vreugde aan.

Omringd door de liefde van ons allen,
is van ons heengegaan
Mevrouw

Eliane Malfroid
echtgenote van de heer Remi Barbieur
Geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op 23 maart 1936
en omringd door haar familie overleden in
het ASZ te Aalst op 11 mei 2019.
Gesterkt door de ziekenzalving
Lid van Gezinsbond
______________
De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de kerk Sint-Amandus te Nederhasselt op
vrijdag 17 mei 2019 om 10.00 uur.
De bijzetting van de asurne zal, in beperkte familiekring,
plaatsvinden op de begraafplaats te Nederhasselt.

Dit melden u :
Remi Barbieur

haar echtgenoot
Carine en Erwin Barbieur - Neckebroeck
Geert en Conny Barbieur - Cornelis
Bart en Lydia Barbieur - Timbermont
Hilde en Dirk Barbieur - Van Ruyskensvelde

haar kinderen
Bram en Kimberley Neckebroeck - Van Melkebeke
Floor
Kevin en Ellen Barbieur - Goessens
Jeff, Staf
Lien en Jimmy Barbieur - Prieels
Jens Barbieur
Inneke Barbieur

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families : Malfroid - Barbieur - De Jaegher - De Niels
Met dank aan haar huisarts Dr. L. De Turck en het verplegend
personeel van Nora Van Liedekerke.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Eliane in
het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert
op woensdag en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de dienst.
De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op zondag 7 juli 2019 om 9.00 uur.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
t.a.v. Fam. Barbieur - Malfroid
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
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