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

 
Mevrouw

Anny De Rauw
echtgenote van de heer 

Roger De Craemer

Geboren te Moorsel op 15 december 1940
en omringd door haar familie, overleden 

in het OLV Ziekenhuis te Aalst op 1 augustus 2021.

Gesterkt door de ziekenzalving

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Anny
tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden in de Sint-Pauluskerk, 

Botermelkstraat 63 te Aalst op

zaterdag 7 augustus 2021 om 10.00 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de crematie.

Haar asurne zal thuis, in haar vertrouwde omgeving, een plaatsje krijgen.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet in het mortuarium van het OLV Ziekenhuis 
te Aalst van dinsdag tot en met donderdag telkens van 8.15 tot 11.15 uur en van 14.00 tot 18.30 uur.

Dat zij ruste in vrede

Zij leeft verder in de herinnering van:

Roger De Craemer
 haar echtgenoot

Hans en Daisy De Craemer - DeVriendt
Jo en Bettina De Craemer - Ganzeman
Ellen en Frank De Craemer - De Meersman
 haar kinderen

Arne en Femke
Jasper en Morgane
Anouk en Simon
Luna en Mattias
Yiannis en Lore
Matteo
 haar kleinkinderen
Guido (†) en Frieda De Rauw - Daelman, kinderen en kleinkinderen
Prosper (†) en Anita De Rauw - Paelsterman, kinderen en kleinkinderen
Magda en Karel (†) De Rauw - De Naeyer, kinderen en kleinkinderen
Lieve en Jonny De Rauw - De Ridder, kinderen en kleinkinderen
Nora en Sylveer De Rauw - Van de Ginste

Vera en Karel De Rauw - Uyttendaele, kinderen en kleinkind
Jo en André De Rauw - Vandenbogaerde, kinderen en kleinkinderen
Lydie en Lieven De Rauw - Cleemput, kinderen en kleinkind
Simonne en Guy De Rauw - Nollet, kinderen en kleinkinderen
Yvonne en René De Rauw - Van De Maele, kinderen en kleinkinderen
Etienne en Irene De Rauw - De Nys, kinderen en kleinkinderen
Paul (†) en Anny (†) De Craemer - Ottoy, kinderen en kleinkinderen
Josephine en Herman De Craemer - De Brouwer, kinderen en kleinkinderen
Jos en Chris De Craemer - De Schryver, kinderen en kleinkinderen
 haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families : De Rauw - De Craemer - De Smedt - Fermon

Een woord van oprechte dank aan:
haar huisarts dr. L. Cleemput, dr. G. Nollet, alsook het personeel van afdeling Intensieve Zorgen van het 
OLV Ziekenhuis te Aalst en het Wit-Gele Kruis voor hun goede zorgen.

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

Rouwadres : Jan Jeliestraat 20 - 9300 Aalst

Ongewild en onverwacht
niemand had dit gedacht

‘s morgens vroeg van huis
‘s avonds niet meer thuis†



Anny De Rauw
1940 - 2021

†


