
Na een periode van afnemende gezondheid, nemen wij bedroefd, maar dankbaar
omdat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, afscheid van 

mevrouw 

Simonne Debbaut 
echtgenote van wijlen Frans De Bruyn († 2009)

Geboren te Erpe op 21 oktober 1930 en omringd door haar kinderen 
en kleinkinderen, zachtjes ingeslapen in het Zorgdorp De Pastorij 

te Denderhoutem op 3 september 2019

Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving

 Zij zal verder leven in de herinnering van:

 haar kinderen
  Marleen De Bruyn - Frans Allard
  Marnick De Bruyn - Kathleen Van Vaerenbergh

 haar kleinkinderen
  Elke Allard - Marc De Meyst
  Mandy De Bruyn

 De families
  Debbaut - De Bruyn - De Blander - Cobbaert
 
 Een welgemeende dank aan
  
  de groepspraktijk Ars Medica, in het bijzonder aan Dr. Hilde Meert,
  de thuisverpleegsters Carine, An-Katrien en Lieve,
  de mensen van de thuiszorg en poetshulp van Solidariteit voor het Gezin, 
  voor de goede zorgen en dagelijkse hulp,
  de directie en het personeel van het Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem.

Wij nodigen u vriendelijk uit, deel te nemen aan de uitvaartliturgie, die zal 
plaatshebben in de kerk Sint-Amandus te Denderhoutem op,

maandag 9 september 2019 om 10.00 uur.

Aansluitend begeleiden wij onze moeder en grootmoeder naar haar laatste
rustplaats, om haar te herenigen met haar echtgenoot Frans in de 

grafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

Samenkomst in de kerk om 9.45 uur.

De offergang geldt als rouwbetuiging aan de familie op de rouwbrief.

U kan de familie, na de plechtigheid condoleren op de begraafplaats te Denderhoutem.

 Ook nog een woordje van dank aan allen die haar regelmatig een bezoekje brachten en vooral 
 aan Marcel De Waele en Marcel Haemerijck.

 Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Simonne in het Uitvaartcentrum Bael, 
 Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.

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

 
 De familie dankt u voor uw medeleven

 
 Rouwadres: 
  
  Uitvaartzorg Bael , t.a.v. familie De Bruyn - Debbaut
  Stationsstraat 13, 9450 Haaltert

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

†


