
Iemand die ons zo nodig en zo lief was 
is heden van ons heengegaan

mevrouw

Lea De Ruyck
weduwe van de heer Henri Louis Van Thienen († 2005)

Geboren te Haine-Saint-Paul op 4 juni 1933 en 
omringd door haar familie overleden in het WZC Sint-Rafaël

 te Liedekerke op 8 november 2019.

Gesterkt door de ziekenzalving

Lerares op rust Sint-Augustinusinstituut Aalst
________

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

die zal plaatshebben in de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk 
(Mijlbeek) te Aalst op zaterdag 16 november 2019 om 11.45 uur. 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Wij begeleiden haar aansluitend naar haar laatste rustplaats met
bijzetting in het urnegraf op de begraafplaats te Aalst.

 

Dit melden u:

Luc en Helena De Neef - Van Thienen
Herman en Maria Van Vaerenbergh - Van Thienen
 haar kinderen

Serge en Inge Desaranno - De Neef
Frankie en Rika De Beul - Van Vaerenbergh
 haar kleinkinderen 
Pianella De Beul
Nicola De Beul
 haar achterkleinkinderen

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

De families: De Ruyck - Van Thienen - Van Oost - Guns

Een woord van oprechte dank aan het personeel van het 
WZC Sint-Rafaël Residentie Sara en allen die haar liefdevol 
omringd hebben.

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

Er is gelegenheid een afscheidsgroet te brengen aan Lea in het
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert van dinsdag
tot en met donderdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur. 

Rouwadres:  Bieststraat 310 bus 201, 3191 Schiplaken
             Eigenstraat 123, 9450 Denderhoutem             

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

Je sliep zo stil vannacht
de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht 
de ochtend zou vergeten...†


