
Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar
om zoveel mooie momenten nemen we afscheid van

Mevrouw 

Simonne De Winter
Weduwe van de heer Oscar Van den Steen († 2009)

Geboren te Nieuwerkerken op 13 mei 1930
en onverwachts overleden in het ASZ te Aalst op 25 mei 2020.

Gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk

In alle sereniteit hebben wij Simonne begeleid naar haar laatste rustplaats
en haar herenigd met Oscar in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Aaigem.

De herdenkingsplechtigheid zal doorgaan in de Sint-Niklaaskerk 
te Aaigem op zaterdag 27 juni 2020 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de kerk vanaf 10.15 uur.

Wij danken u voor uw begrip in deze uitzonderlijke situatie die ons allen treft.

De namis zal doorgaan in voornoemde kerk op dinsdag 14 juli 2020 om 18.30 uur.

In deze uitzonderlijke periode kunnen we de familie omringen met onze warmte 
door een kaars aan te steken als teken van medeleven.

Niemand zal ons ooit ontnemen 
wat gij ons altijd hebt gegeven

 
 Zij zal altijd verder leven in de herinnering van 

 Karel Van den Steen
 Rudy Van den Steen 
 haar kinderen

 Dylan Van den Steen 
 haar kleinkind

 Leon (†) en Angèle (†) De Pauw - De Winter
  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 Floris (†) en Maria De Winter - Van Vaerenbergh
  en kind
 Edgard en Suzanne (†) Van Den Steen - De Winter
 Willy en Marie-Louise (†) De Winter - Van De Keer
  kinderen en kleinkinderen
 Etienne en Marie-Louise De Winter - Vidts
  kinderen en kleinkinderen

 Albert (†) en Julia (†) De Vulder - Van den Steen
  kinderen en kleinkinderen
 Roger en Mariette Van den Steen - Roelandt
  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
 Urbain (†) en Germaine (†) De Saedeleer - Haegeman
  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 haar broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

 De families : De Winter - Van den Steen - Bauwens - De Cock

 Een woord van oprechte dank aan huisartsenpraktijk Opaaigem 
 en haar verzorgsters Hilde, Jonas en Linsy.

 Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be

 Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael
   t.a.v. familie Van den Steen - De Winter
   Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
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