
Met stil verdriet delen
wij u het overlijden mee van

mevrouw 

Hortensia De Pauw
weduwe van de heer Louis Van Impe († 2005) 

 
Geboren te Denderleeuw op 7 juni 1923  

en omringd door haar familie, overleden in 
het WZC Sint-Anna te Haaltert op 20 oktober 2019. 

Gesterkt door de ziekenzalving

________

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Hortensia tijdens de uitvaartplechtigheid die zal 

plaatsvinden in de kerk Sint-Gorik te Haaltert op 

zaterdag 26 oktober 2019 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren bij het buitengaan van de kerk.

Aansluitend begeleiden wij Hortensia naar 
haar laatste rustplaats met bijzetting in de familiegrafkelder 

op de begraafplaats te Haaltert.

Dat zij ruste in vrede

Dit melden u diepbedroefd:

Rita en Armand (†) Van Impe - Marie
 Kris en Nancy Marie - De Préter
  Matteo
 Karoline Marie
  Len
 Annelies en Arne Marie - Scheerlinck

Ingrid en Jozef Van Impe - De Coninck

Hildegarde en Ernie Van Impe - Aelbrecht
 Frederik (†) en Laura De Pauw - Cashman
  Dorian
 Audrey en Stijn Aelbrecht - De Brucker
  Fons 
  Marcel
  Willie

 haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten 

De families: De Pauw - Van Impe - Lorie - Huylebroeck 

Een woord van oprechte dank gaat uit aan haar huisartsen en 
het personeel van WZC Sint-Anna te Haaltert

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Hortensia in het 
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op dinsdag 
en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Condoleren kan ook online via www.begrafenissen-bael.be

 
Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael
                   tav. familie Van Impe - De Pauw
       Stationsstraat 13, 9450 Haaltert

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

Een moeder is een toeverlaat.
De sterkste vrouw die er bestaat.
We voelen pas een groot gemis

als ze er éénmaal niet meer is.†


