
Dankbaar om al wat wij van
haar mochten ontvangen,
nemen wij afscheid van 

Mevrouw

Palmyre De Landtsheer
Echtgenote van de heer 

Remi Daem

Geboren te Burst op 16 maart 1944 en omringd door haar familie, 
thuis overleden te Mere op 21 september 2020.

Gesterkt door de gebeden van de kerk

______
 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons 
afscheid te nemen van Palmyre tijdens de plechtigheid 
die zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael, 

Stationsstraat 13 te Haaltert op

maandag 28 september 2020 om 11.00 uur,

gevolgd door de bijzetting van de asurne in de urnekelder 
op de begraafplaats te Mere.

De crematie heeft vooraf  plaatsgevonden in alle intimiteit.

Samenkomst aan de aula vanaf  10.45 uur.

Het dragen van een mondmasker en afstand houden
zijn vanzelfsprekend.

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van

Remi Daem
 haar echtgenoot
Hilde en Regis Daem - Voet
 Arthur Voet
 haar kinderen en kleinkind
 
Alma (†) en Norbert De Landtsheer - De Rijck
Frans (†) De Landtsheer
Rita en Frans De Landtsheer - De Vriendt, kinderen en kleinkinderen
Victor (†) en Emilie (†) Daem - Biesback, kinderen en kleinkinderen
Albert Daem (†), kinderen en kleinkinderen
Christiane en Victor (†) Daem - Claeys, kind en kleinkind
 haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families: De Landtsheer - Daem - Verleysen - Robeys

Onze oprechte dank aan haar huisarts Dr. G. Van de Steen, 
het personeel van i-mens, in het bijzonder Jolien en Roos 
van de Palliatieve Eenheid, die haar steeds weer met goede zorgen 
hebben omringd.

Er is gelegenheid een afscheidsgroet te bengen aan Palmyre in het 
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op donderdag 
en vrijdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

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

Rouwadressen: Uitvaartzorg Calders - Bael
  T.a.v. familie Daem - De Landtsheer
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

____________________________________________________________________ 
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† Haar werk, haar kracht
haar interesse voor het leven

haar moed zo sterk
ze heeft er alles voor gegeven


