
†
Met grote droefheid melden wij u

het overlijden van

Mevrouw

Joanna (Jeannette) De Doncker
Echtgenote van de heer Marcel Scheerlinck

Geboren te Aspelare op 20 april 1934 en omringd door haar familie,
thuis overleden te Aspelare op 21 januari 2020.

Gesterkt door de gebeden van de Heilige kerk

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de uitvaartplechtigheid, die zal plaatshebben in de 

Sint-Amanduskerk te Aspelare op 

dinsdag 28 januari 2020 om 11.30 uur.

Nadien begeleiden wij Joanna naar haar laatste rustplaats 
op de begraafplaats te Aspelare.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf  11.00 uur.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk op vrijdag 6 maart 2020 om 18.00 uur.

Dat zij ruste in vrede

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee

Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee

 Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van

 Haar echtgenoot

  Marcel Scheerlinck

 Haar kinderen

  Paul en Nadine Scheerlinck - De Potter

  Marie-Paule Scheerlinck en Lieven De Lathouwer

 Haar zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

  Gilbert (†) en Alfonsa De Vos - De Doncker

  Denis (†) en Hilda (†) Scheerlinck - Standaert

   kinderen, klein- en achterkleinkinderen

  Roger (†) en Laura (†) Scheerlinck - Geeroms

   kinderen, klein- en achterkleinkinderen

   Leon (†) en Irène(†) Van Herreweghe - Scheerlinck

   kinderen en kleinkinderen

  Etienne (†) en Ghislaine Scheerlinck - Lievens

   kinderen en kleinkinderen

  Albert en Esther Scheerlinck - Bael

   kinderen en kleinkinderen

 De families: De Doncker - Scheerlinck - Van Oudenhove - Bael

 Een woord van dank gaat uit naar haar huisartsen Dr. K. Meert, Dr. J. Haelterman.
 Een speciaal dankwoordje aan de verpleegkundigen Ann en Nour en 
 kinesiste Hilde voor de uitstekende zorgen.

 Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Joanna in het Uitvaartcentrum Bael, 
 Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op vrijdag en maandag telkens van 19.00 tot 20.00 uur.

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

 Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
                  t.a.v. familie Scheerlinck - De Doncker
                 Stationsstraat 13, 9450 Haaltert
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