
Omringd door de liefde van ons allen 
is van ons heengegaan

Mevrouw

Laura De Geyter
Weduwe van de heer Jozef  Sienaert († 2011)

Geboren te Velzeke-Ruddershove op 8 oktober 1936
en overleden in WZC Denderrust te Herdersem op 6 oktober 2020.

Medewerkster Koninklijke Wielerclub Terjoden

Lid van Okra Haaltert en Denderhoutem

Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Laura
 tijdens de uitvaartplechtigheid, die zal plaatsvinden in de kerk Sint-Gorik te Haaltert op

zaterdag 10 oktober 2020 om 10.00 uur.

Aansluitend zullen wij Laura in beperkte familiekring begeleiden naar haar laatste rustplaats 
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf  9.30 uur.

De namis zal opgedragen worden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem
op zaterdag 21 november 2020 om 18.00 uur.

Het dragen van een mondmasker en afstand houden zijn vanzelfsprekend.

Rust nu maar uit
je hebt je strijd gestreden

je hebt het met veel moed gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden 

en wie kan voelen wat je hebt doorstaan
 

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van

Anne-Marie en Alain Sienaert - Van den Berghe
Patrick en Marijke Sienaert - Verpoest
 haar kinderen
Kris en Anja De Coen - Fontaine
 Vince
Jo en Wendy De Coen - Van Den Eynde
 Febe
Karlos en Sari Strypens - Van den Berghe
 Layos
Jeroen en Paulien Derey - Sienaert 
 Marie
Jeroen Sienaert
 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Kris, Jeroen en Karin
 haar metekinderen
Vince en Marie
 haar oogappels
Dirk en Marleen De Coen - Van Haverbeke
 
De families: De Geyter - Sienaert - Rouckhout - Cannau

Een woord van oprechte dank aan het verzorgend personeel van WZC Denderrust afdeling “Meander” 
te Herdersem en de dokters en verpleegkundigen van afdeling Oncologie van het OLV Ziekenhuis 
te Aalst voor al hun goede zorgen.

Er is gelegenheid een afscheidsgroet te brengen aan Laura in het Uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op donderdag en vrijdag telkens van 19.00 tot 20.00 uur.

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

Rouwadressen: Koekelberg 81 - 9450 Denderhoutem
             Oordegemstraat 15 - 9520 Vlierzele

†
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