
Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest,
melden wij u het overlijden van

mevrouw 

Mariette Van Isterdael
weduwe van de heer Alfons Van Herzele († 2014)

Geboren te Denderhoutem op 19 december 1935
 en omringd door haar familie, overleden in

het Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem op 19 december 2019.
_________

Wij nodigen u vriendelijk uit, om even stil te staan 
bij het leven van Mariette, tijdens de afscheidsplechtigheid

die zal plaatshebben in de aula van Uitvaartzorg Bael,
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op

Vrijdag 27 december 2019 om 10.30 uur

Nadien volgt de uitstrooiing van de asurne, in beperkte familiekring,
 op de begraafplaats te Denderhoutem.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.

Er is mogelijkheid tot condoleren na de plechtigheid.

Dat zij ruste in vrede

Samen hebben wij je mogen bijstaan
In jouw laatste levensdagen

Het was fijn om dit te mogen doen
Wij zullen je heel erg missen. Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Haar kinderen
 Geert en Martine Chiau - Van Herzele
 Werner en Kathleen Van Herzele - Galle
 Werner en Carine De Graeve - Van Herzele

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
 Bennet en Dorien Chiau - Sienaert
  Ilyano, Finn
 Nathalie Van Herzele en vriend Kenny
 Joke Van Herzele en vriend Jorik
Haar schoonzussen 
 Anna en Madeleine
Haar neven en nichten

De families: Van Isterdael - Van Herzele - De Waegeneer - De Smet

Met dank aan haar huisarts Dr. H. Meert, de directie en 
het personeel van Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem.
Een speciaal woordje van dank gaat uit naar haar buurvrouw Rita 
voor de goede zorgen.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Mariette in het 
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op maandag 
van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
         t.a.v. familie Van Herzele - Van Isterdael
         Stationsstraat 13, 9450 Haaltert
 

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

†


