
†
Omringd door de liefde van ons allen

is van ons heengegaaan

mevrouw

Anna De Meyer
weduwe van de heer Marcel Van Den Bossche († 1985)

Geboren te Aspelare op 10 juni 1932 en
omringd door haar familie, overleden in

het WZC “Wilgendries” te Aspelare op 21 januari 2020.

Gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid rond de asurne, waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in 

de Sint-Amanduskerk te Nederhasselt op

maandag 27 januari 2020 om 11.30 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.20 uur.
 

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Aansluitend wordt de asurne van Anna bijgeplaatst
in het familiegraf op de begraafplaats te Nederhasselt.

Dat zij ruste in vrede

Dit melden u diep bedroefd:

Marina en Michel Van Den Bossche - Baeyens
 haar dochter en schoonzoon
Sabrina Baeyens en Wim Van Laethem
 Vincent Van Roy
 Brent Van Roy
Christophe Baeyens - Nathacha De Groot
 Lander Baeyens
 Bjarne Baeyens
 Lars Baeyens
 haar klein -en achterkleinkinderen
Mariette en Cyrille (†) De Meyer - Bael
 kinderen en kleinkinderen
Guido De Meyer (†) en Rosee Baut
 kinderen en kleinkinderen
 haar zus, schoonzus, neven en nichten
Schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van de familie
Van Den Bossche.

De families : De Meyer - Van Den Bossche - Stradiot - Matthijs

Met dank aan haar huisarts Dr. L. De Turck, het verzorgend personeel van
het WZC “Wilgendries” te Aspelare en te Voorde voor de goede zorgen.

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

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

Rouwadres: Keukenstraat 15 - 9400 Nederhasselt
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Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden

Je hebt het met veel moed gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden

en wie kan voelen wat je hebt doorstaan


