
Dankbaar voor al wat zij voor ons is geweest
nemen wij afscheid van

Mevrouw

Tinneken De Putter
Weduwe van de heer Frans Van den Stockt († 1978)

Geboren te Denderhoutem op 25 maart 1922
en omringd door haar familie thuis overleden 

te Denderhoutem op 15 augustus 2020.

Lid van OKRA en Samana
______

 
Omwille van de aanhoudende coronamaatregelen 

zal het afscheid plaatsvinden in beperkte kring
in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op 

donderdag 20 augustus 2020 om 10.00 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in de urnekelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

De crematie heeft vooraf  plaatsgevonden.

Samenkomst in de kerk om 9.45 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren op de begraafplaats.

Afstand houden en het dragen van een mondmasker
zijn vanzelfsprekend.

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van

Arthur (†) en Marcella (†) Van den Stockt - Bisback
 Günther Van den Stockt
  Evy en Bram
  Renko

Laurent Van den Stockt

Erna en Etienne Van den Stockt - Van der Donck
 Tineke en David Van der Donck - Soens
   Wout
 Jo en Silke Van der Donck - Annendyck

 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Denise en Jozef  (†) Boel - De Schryver

 haar beste vriendin

Haar neven en nichten

De families: De Putter - Van den Stockt - Muylaert - De Schrijver

Een woord van oprechte dank aan haar huisartsen Dr. M. De Rijck 
en Dr. M. Smets en haar thuisverpleging Carine, An-Katrien en Lieve 
voor al hun goede zorgen.

Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Tinneken in het 
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op
maandag en dinsdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

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

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
        T.a.v. familie Van den Stockt - De Putter
        Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
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