†
Alfonsa De Doncker

In alle stilte ben je weggevaren
Laat je handen rusten
Ze hebben veel gedaan
Ze droegen ‘s levens lasten en lusten
en brachten altijd vriendschap aan

Met verdriet en pijn, maar dankbaar
om zoveel mooie momenten,
nemen we afscheid van
Mevrouw

Weduwe van de heer

Gilbert De Vos († 2006)
Geboren te Aspelare op 30 april 1937
en onverwachts thuis overleden te Haaltert
op 6 oktober 2021.
Gesterkt door de gebeden van de kerk

Zij leeft verder in de harten van:
Marcel en Jeannette (†) Scheerlinck - De Doncker

Paul en Nadine Scheerlinck - De Potter
Marie-Paule Scheerlinck - Lieven De Lathouwer

Haar neven en nichten

haar zus en schoonbroer

haar neef en nicht

De families: De Doncker - De Vos - Van Oudenhove - De Coster

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Alfonsa tijdens de uitvaartplechtigheid die zal
plaatsvinden in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op
dinsdag 12 oktober 2021 om 11.30 uur.
Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.
Aanluitend begeleiden wij Alfonsa naar haar laatste rustplaats
en herenigen haar met haar echtgenoot Gilbert
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Haaltert.
De namis zal doorgaan in voornoemde kerk op
zondag 14 november 2021 om 9.30 uur in voornoemde kerk.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet aan Alfonsa
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op maandag
van 19.00 tot 20.00 uur.
Een oprecht dankwoord aan:
Haar huisarts dr. G. Goossens
Haar goede vrienden Godelieve en Pierre
Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
		
t.a.v familie De Vos - De Doncker
		
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online:

www.begrafenissen-bael.be
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