†

Zo kunnen bomen in het landschap staan
in volle rust en helemaal compleet,
zo is ze ook die ochtend heengegaan
en nooit vergeten wij wat zij voor ons deed.

Zij leeft verder in de herinnering van:
Gino en Lily Seminck - De Boeck
Olivia en Guy Seminck - Vanden Berge


Met grote droefheid geven wij kennis
van het overlijden van
Mevrouw

Emilienne Van Wesemael
Weduwe van de heer
Joseph Seminck († 2017)
Geboren te Erembodegem op 17 mei 1932
en godvruchtig overleden in het WZC Wilgendries
te Voorde op 21 september 2021.
___
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Emilienne tijdens de plechtigheid
die zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael,
Stationsstraat 13 te Haaltert op
zaterdag 25 september 2021 om 13.00 uur.
Samenkomst aan de aula vanaf 12.45 uur.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.
De asurne van Emilienne zal een plaatsje krijgen
in haar vertrouwde omgeving

haar kinderen

Kevin De Smedt en Sabine Van Boxstael, Zoë, Zion
Iris De Smedt, Aaliyah
Michaël Seminck
Maxim Seminck en Ineke De Nauw


haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ingrid en Louis (†) Van Wesemael - Meert,
kinderen en kleinkinderen
Linda en Jean Van Wesemael - Van Hemelrijck,
kinderen en kleinkinderen
Jean-Pierre en Liliane Van Wesemael - Verschueren,
kinderen en kleinkinderen
Norma (†) en Jean (†) Van Wesemael - Van Heymbeeck,
kinderen en kleinkinderen

haar zussen, broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families: Van Wesemael - Seminck - Berghman - Mertens
Familile, vrienden en kennissen kunnen Emilienne een afscheidsgroet
brengen in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert
op woensdag en donderdag telkens van 19. 00 tot 20.00 uur.

Oprechte dank aan het voltallige personeel van WZC Wilgendries
te Voorde en aan haar huisarts dr. L. De Turck voor hun goede zorgen.
Rouwadressen: Boureng 77 - 7864 Deux - Acren
Windmolenstraat 81C - 9450 Haaltert

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

