
†
Omringd door de liefde van ons allen, 

is van ons heengegaan

De heer

Marc Baetens
Echtgenoot  van mevrouw Sonja Schürmann

Geboren te Haaltert op 21 januari 1958
en omringd door zijn familie, overleden in Palliatieve Eenheid “Charon”

te Aalst op 6 maart 2020.

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit 
om samen met ons afscheid te nemen rond de asurne van Marc,

 tijdens de afscheidsplechtigheid, die zal plaatshebben in
de aula van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op

donderdag 12 maart 2020 om 11.00 uur.

Aansluitend volgt de uitstrooiing van de asurne
op de begraafplaats te Nieuwerkerken.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Bloemen noch kransen
________

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

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

Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
Je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk 
En geheel onterecht
Je wilde nog graag verder
Maar verloor dit gevecht

 Dit melden u met diepe droefheid:

 Zijn echtgenote
  Sonja Schürmann
 
 Zijn kinderen
  David Baetens
  Sarah Baetens en Ramses Vermeersch
  Ike De Leeuw en Gerty Tirry
 
 Zijn kleinkinderen
  Silvy Baetens
  Davinna Baetens
  Louise Vermeersch
  Stephen De Leeuw
 
 Zijn schoonmoeder
  Frans (†) en Zulma (†) Baetens - Brusselman
  Adolf (†) en Godelieve Schürmann - Coppens
 
 Zijn zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
  André en Andrea Gryspeert - Baetens - Jean-Pierre Tombeur (†), kind en kleinkind
  André en Nicole Baetens - Callebaut, kinderen en kleinkinderen
  Martin en Patricia Baetens - De Groodt, kinderen en kleinkinderen
  Chris Baetens (†)
  Gino en Greta Van der Elst - Baetens, kinderen en kleinkinderen
  Sanjay en Annemie Patel - Baetens, kinderen en kleinkind
  Pascal en Chamnian Baetens - Thongmean,  kinderen
  Marleen (Iris) en Peter Van Stighel - Schürmann, kind
 
 De families: Baetens - Schürmann - Brusselman - Coppens

 
 Een woord van oprechte dank gaat uit naar zijn huisarts Dr. D. Paepe en het personeel
 van Palliatieve Eenheid “Charon” te Aalst voor hun goede zorgen.
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