
 
 

Omringd door de liefde van ons allen, 
is van ons heengegaan

Mevrouw

Bertha De Smet 
 

echtgenote van de heer Julien De Schryver

Geboren te Haaltert op 25 december 1934   
en plotseling thuis overleden te Haaltert op 4 januari 2020. 

Gesterkt door de gebeden van de Heilige kerk 

Lid van Samana 
______________

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 

van Bertha tijdens de uitvaartplechtigheid, die zal plaatshebben
in de kerk Sint-Gorik te Haaltert op 

zaterdag 11 januari 2020 om 11.30 uur,

gevolgd door de crematie die zal doorgaan in alle intimiteit.

Nadien zal de asurne worden bijgeplaatst 
op de begraafplaats te Haaltert.

   
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.00 uur. 
 
 

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk 
op zondag 16 februari 2020 om 10.15 uur. 

 
Dat zij ruste in vrede

Dit melden u :

Julien De Schryver 
 haar echtgenoot 
Martine en Luc De Schryver - Provost
Nancy en Patrick De Schryver - Roelandt
 haar kinderen 
Saskia Provost
 Len, Stef
Nele en Wesley Provost - Van der Haeghen
 Liesl, Mathis
Dieter en Evelien Roelandt - Matthijs
Julie Roelandt
 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

De families : De Smet - De Schryver - De Sadeleer - Dooremont

Een woord van oprechte dank gaat uit naar:
Haar huisarts Dr. H. Van Der Stockt. 
De thuisverpleegsters Annick, Ilse, Ann en Nicki. 

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

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

Rouwadres:   Uitvaartzorg Bael 
        t.a.v. Fam. De Schryver - De Smet 
        Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

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

Dank je voor de hand die je toestak
Dank je voor de zorg die je bood

Dank je voor de woorden die je sprak
Dank je voor de glimlach die altijd te zien was

Dank je voor alles wat je gaf
Het was groots †


