
Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij
afscheid nemen van 

Mevrouw

Zoë Paridaens
Weduwe van de heer

 Joseph Matthys († 1973)

Geboren te Denderhoutem op 3 juni 1929 en onverwachts
 overleden in het WZC Lakendal te Aalst op 6 februari 2021.

Gesterkt door de gebeden van de kerk

Lid van Okra en Samana

Wij nemen afscheid van Zoë tijdens de uitvaartplechtigheid 
die zal plaatsvinden in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op

zaterdag 13 februari 2021 om 11.30 uur.

Aansluitend begeleiden wij Zoë naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats te Haaltert.

Gezien de aanhoudende coronamaatregelen zullen
deze doorgaan in beperkte familiekring.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet aan Zoë
in het Uitvaartcentrum Bael te Haaltert op dinsdag en woensdag

telkens van 19.00 tot 20.00 uur.

Dat zij ruste in vrede

Dit melden u diepbedroefd:

Freddy (†) Matthys
Eddie en Elisabeth Matthys - Groebbens
Marleen en Jean Matthys - Mattens
Wilfried en Diane Matthys - De Wagter
 haar kinderen

David en Elke, Vjero
Wendy en Gino, Shauni
Sigi en Jorgen
Lindsay en Benny, Lara, Maxim
 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Maria (†) en Jozef (†) Paridaens - Daghuyt
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Petrus (†) en Godelieve Paridaens - De Winter
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Herman Paridaens en partner
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Maria (†) en Cesar (†) Matthys - Van Droogenbroeck
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
 haar broer, schoonzus, neven en nichten

De families : Paridaens - Matthys - Van den Storm - Haegeman

Een oprecht dankwoord aan de directie en het personeel van WZC Lakendal te Aalst.

Rouwadres : Uitvaartzorg Bael, 
         t.a.v. familie Matthys - Paridaens
         Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Condoleren kan ook online via www.begrafenissen-bael.be

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

†
Omdat jij zo plotseling bij ons bent weggegaan
Bedankt voor al je liefde, je zorgen en je trouw.

Wij blijven in gedachten voor eeuwig steeds bij jou.


