
Met stil verdriet en pijn 
 nemen we afscheid van

Mevrouw

Georgette Van Landuyt
weduwe van de heer Georges Van Impe († 2018)

Geboren te Denderhoutem op 23 december 1937 en omringd 
door haar familie, overleden in het ASZ te Aalst op 26 juni 2020.

____

Gesterkt door de Ziekenzalving
____

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Georgette tijdens de uitvaartplechtigheid

die zal plaatsvinden in de kerk Sint-Gorik te Haaltert op

zaterdag 4 juli 2020 om 10.00 uur

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend begeleiden wij Georgette naar haar laatste rustplaats 
op de begraafplaats te Kerksken waar zij herenigd zal worden 

met haar echtgenoot Georges.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk op
zondag 26 juli 2020 om 10.15 uur.

† Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering vanZij zal voor altijd verder leven in de herinnering van

Patricia en Erwin Van Impe - BaetensPatricia en Erwin Van Impe - Baetens

 Liesbeth Liesbeth

 Evelyn en Tim Evelyn en Tim

Gunther en Gerda Van Impe - De SmetGunther en Gerda Van Impe - De Smet

 Laurens en Stéphanie Laurens en Stéphanie

 Celia en Jeroen Celia en Jeroen

Régine en Patrick Van Impe - DepeauwRégine en Patrick Van Impe - Depeauw

 Jolien Jolien

Andy Van ImpeAndy Van Impe
  haar kinderen en kleinkinderenhaar kinderen en kleinkinderen

Haar broer, schoonzus, neven en nichtenHaar broer, schoonzus, neven en nichten

De families: Van Landuyt - Van Impe - Lievens - TaelemanDe families: Van Landuyt - Van Impe - Lievens - Taeleman

Een woord van oprechte dank aan het verzorgend personeel Een woord van oprechte dank aan het verzorgend personeel 
van het ASZ te Aalst voor al hun goede zorgen.van het ASZ te Aalst voor al hun goede zorgen.

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

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

Rouwadres: Uitvaartzorg BaelRouwadres: Uitvaartzorg Bael
               t.a.v. familie Van Impe - Van Landuyt               t.a.v. familie Van Impe - Van Landuyt
                       Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert                       Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

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


