
Zij leeft verder in de herinnering van:

Haar echtgenoot
 Joseph Geerts

Haar kinderen
 Lutgarde en Etienne Geerts - D’Hollander
 Linda en Michel Geerts - Lombaerts
 Camiel (†) en Linda Geerts - Schouppe
 Remi en Rosa (†) Geerts - Moock - Dina Lobyn
 Aimé en Peggy Geerts - Van der Stockt

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
 

Dieter (†)
 Fréderic en Nathalie
 Sylvie en Michaël, Lynn, Neill
 Sandra en Gunther, Yarne, Amélie
 Franky en Elke, Seppe, Siebe
 Lieven en Jessica, Kiani, Mali
 Melissa en David, Mattheo, Hannelore
 Davie (†)
 David
 Carrie en Yannick, Zita, Ella-Rose
 Evy
 Vicky en Yannick, Romy

Haar schoonzussen, neven en nichten delen mee in hun verdriet

De families : Lievens - Geerts - Paerewyck - De Coninck

Een oprecht dankwoord aan de thuisverpleging Joke, Shana, Mia en Liesbeth en haar huisarts
dr. H. Meert voor hun goede zorgen.

Rouwadres :  Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Geerts - Lievens
  Stationsstraat 13, 9450 Haaltert

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

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

Bedroefd, maar dankbaar voor de mooie jaren
die wij samen met haar mochten hebben,

delen wij u het overlijden mee van

Mevrouw

Agnes Lievens
Echtgenote van de heer

Joseph Geerts

Geboren te Aaigem op 23 april 1931
en omringd door haar familie, zachtjes heengegaan

thuis te Denderhoutem op 10 september 2021.

Gesterkt door de gebeden van de kerk

Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Agnes tijdens de uitvaartplechtigheid

die zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op
vrijdag 17 september 2021 om 10.00 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Aansluitend begeleiden wij Agnes naar haar laatste rustplaats
in de familiekelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

De namis zal doorgaan in voornoemde kerk
op zaterdag 23 oktober 2021 om 18.00 uur.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Agnes een afscheidsgroet brengen
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op maandag, dinsdag,

woensdag en donderdag telkens van 19.00 tot 20.00 uur.

Dat zij ruste in vrede

Moeders sterven niet
Ze leven voort in

hen die ze liefhebben†


