
Het verdriet bij je heengaan is groot,
maar in ons hart blijf je verder leven.

Mevrouw

Alice Solemé
Weduwe van de heer

Alfons De Man († 1969)

Geboren te Limoges op 12 oktober 1928
en godvruchtig overleden in het WZC Sint-Jozef

te Haaltert op 25 februari 2021.
_____

Omwille van de aanhoudende coronamaatregelen 
zullen wij, in beperkte familiekring, afscheid nemen van 

Alice in de aula van Uitvaarzorg Bael te Haaltert.

Aansluitend geven wij Alice terug aan de aarde
op de strooiweide van de begraafplaats 

te Nieuwerkerken.

Zij leeft verder in de herinnering van

Jonny en Monique - Callebaut - De Man
 Kathleen Callebaut, Kelly, Evi
Daniël en Magda De Man - Peerlinck
 Tim en Ann Van Santen - De Man, Niel
 Bart en Kim Van Geert - De Man, Flor, Mill
Albert en Ingrid Van Geyt - De Man
 Ilse Van Geyt, Brecht
 haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonzus, neven en nichten

Een dankwoord aan haar huisarts Dr. M. De Smet, 
de directie en personeel van WZC Sint-Jozef te Haaltert
voor al hun goede zorgen

Rouwadres: Hoezestraat 49 F - 9320 Nieuwerkerken   

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

†
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Als ik ooit doodga, begraaf  me dan niet
verstik me niet onder een zware steen maar laat 
me de kans om vrij te zijn en te gaan over de 
grenzen van de dood met met de wind, 
mee met de vogels, die ik bewonderde 
en liefhad tijdens mijn leven.
Als ik ooit doodga, verstik me dan niet in tranen 
maar schep een herinnering aan mij 
niet op mijn graf  maar ik je eigen levenssfeer 
daar waar je gelukkig bent. 
Als ik ooit doodga,
gedenk de goede en gelukkige dagen en vergeet 
en vergeef  mijn fouten want die hebben we toch 
allemaal en ik had u allen zo lief.

Alice Solemé
1928 - 2021


