
Bedroefd, maar dankbaar voor de vele fijne jaren
die wij samen met haar mochten beleven,

delen wij u het overlijden mee van

mevrouw

Anna Rottiers
 

weduwe van de heer Kamiel D’Haese († 1989)
 

Geboren te Bambrugge op 15 februari 1931 
en omringd door haar familie overleden in het 

WZC Meredal te Mere op 6 december 2019.

Gesterkt door de Ziekenzalving

Lid van KVLV, OKRA en Ziekenzorg
________

 
Dankbaar om haar leven onder ons, 

nodigen wij u vriendelijk uit tot de uitvaartplechtigheid
 die zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk 

te Bambrugge op zaterdag 14 december 2019 om 11.15 uur.

Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats 
op de begraafplaats te Bambrugge.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.45 uur.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk op 
zondag 26 januari 2020 om 9.00 uur.

Omdat er liefde is 
bestaat er geen voorbij

-Toon Hermans- Zij is de moe van 
 Patrick en Marina D’Haese - Verbraekel
 André en Karien D’Haese - Vermeersch
 Marc en Hilde De Winne - D’Haese

Zij is de mémé van 
 Jo en Silke Scheirlinckx - D’Haese
 Maarten en Sanne Keirsebilck - D’Haese, Jeff
 Kevin en Ose D’Haese - Decaesstecker, Kaat, ♥
 Marco en Kelly Wolters - D’Haese, Renzo, Liva
 Birger Despeghel
 Jochen en Pauline Despeghel - Buffel, ♥

Delen ook in het verdriet: 
 haar broer, zussen, schoonzussen, neven en nichten

De families: Rottiers - D’Haese - De Thaeye - Leus

Een woord van oprechte dank aan 
haar huisarts Dr. A. Bernard, Familiehulp, het personeel van 
het Wit-Gele Kruis, de directie en het personeel van WZC Meredal 
te Mere voor hun jarenlange goede zorgen.

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

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

Rouwadres: Uitvaartzorg Calders - Bael, t.a.v. familie D’Haese - Rottiers
     Stationsstraat 13, 9450 Haaltert
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