
†
    

Heden is van ons heengegaan
 

Mevrouw 

Jeanne Van Landuyt 
echtgenote van de heer Frans De Nul 

Geboren te Ninove op 18 september 1947 
en omringd door haar familie, thuis overleden 

te Denderhoutem op 18 januari 2020. 

 

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op 

 zaterdag 25 januari 2020 om 11.30 uur. 
 

Samenkomst in de kerk vanaf 11.20 uur. 
 

Nadien volgt de crematie en zal de asurne van Jeanne 
een plaatsje krijgen in haar vertrouwde omgeving.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

 Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid,  
bij het buitengaan van de kerk.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk 
op zaterdag 15 februari 2020 om 18.00 uur.

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

 
DAT ZIJ RUSTE IN VREDE 

 
Bloemen, noch kransen

Dit melden u diep bedroefd: 
 
Frans De Nul
 haar echtgenoot

Gert De Nul
Ward en Joke Bresseleers - De Nul
 haar kinderen

Niels Bresseleers
Wiske Bresseleers
 haar kleinkinderen

André en Christianne Van Landuyt - Houtman
   kinderen en kleinkinderen
Christianne Van Landuyt
Marleen Van Landuyt
   kinderen en kleinkinderen

Godelieve De Nul (†) 
   kinderen en kleinkinderen
Paul De Nul (†)
   dochter en kleinkind
Roland en Agnes Van Tongelen - De Nul
   zoon
Benny en Ingrid De Nul - Geerts
   kinderen

 haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
 
De families Van Landuyt - De Nul - Van der Straeten - Strijpens 
 
Met dank aan haar huisarts Dr. Staf Rokegem, Solidariteit voor het Gezin en 
Palliatieve thuiszorg.
Met speciale dank aan het personeel van het “Klaverje Vier” voor de goede zorgen en steun.
 
Rouwadres:  Lebeke 80 - 9450 Denderhoutem

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