Wat zullen we je missen!
We voelden ons zo goed bij jou
Bekommerd stond je steeds voor ons klaar
Dank je wel voor de vele kleine attenties
Dank je wel voor je grenzeloze liefde
en tederheid

†

Dankbaar voor al wat zij voor ons is geweest,
melden we u het overlijden van
Mevrouw

Celine Vidts
Weduwe van de heer
Willy Van Boxstael († 1994)

Geboren te Herzele op 7 november 1928 en
overleden in het ASZ te Aalst op 29 december 2021.
Gesterkt door de gebeden van de kerk
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Celine tijdens de uitvaartplechtigheid,
die zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Kerksken op
woensdag 5 januari 2022 om 11.30 uur.
Samenkomst in de kerk vanaf 11.20 uur.

Zij leeft verder in de herinnering van:
Herman (†) en Rita Van Boxstael - De Vos
Paul en Anne-Marie Van Boxstael - De Winne
Noël en Odette Van Boxstael - De Prez

haar kinderen
David en Ingeborg, Jelena, Kyran
Steve
Ellen en Frederik, Miel, Juul
Dimitri en Sofie, Céleste, Féline, Julot

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Haar broer, schoonbroer, neven en nichten delen mee in hun verdriet.
De families: Vidts - Van Boxstael - Vermeulen - D’Haeseleer
Familie, vrienden en kennissen kunnen een afscheidsgroet brengen
aan Celine in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
Een oprecht dankwoord aan:
Haar huisarts dr. M. Welleman, de thuisverpleging, de dokters en
het personeel van het ASZ te Aalst en het voltallige team van
WZC Sint-Vincentius te Aaigem voor hun goede zorgen.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.
Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Kerksken.

Rouwadres:
Uitvaartzorg Bael t.a.v. familie Van Boxstael - Vidts
		Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
Online: 		

www.begrafenissen-bael.be

