
Met grote droefheid melden wij u
het overlijden van

Mevrouw

AngelaVan der Hoeven
Weduwe van de heer

Willy Sevenoy († 2008)

Geboren te Aspelare op 2 juni 1930
en overleden in het OLV Ziekenhuis 

te Aalst op 3 december 2021. 

Gesterkt door de gebeden van de kerk

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te 
nemen van Angela tijdens de plechtigheid, die zal 

plaatsvinden in de Aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op

vrijdag 10 december 2021 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend begeleiden wij Angela naar haar laatste rustplaats
waar wij haar herenigen met haar echtgenoot Willy 
in het familiegraf op de begraafplaats te Aspelare.

____

Een afscheidsgroet brengen kan in het uitvaartcentrum Bael,
Stationsstraat 13 te Haaltert van maandag tot woensdag van 19.00 

tot 20.00 uur en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Betsy (†) en Etienne Sevenoy - Vermassen

Rita (†) en Jean-Pierre Sevenoy - Moreels

Martine en Jean-Pierre Sevenoy - Gillis

Dirk en Freddy Sevenoy - Moens

Carine en Pascal Sevenoy - De Meuleneire

 haar kinderen 

Saskia en Davy Vermassen - Van der Haegen

David en Joke Moreels - De Wever, Maité, Margot

Emanuël Moreels

Sofie en Cedric Gillis - Czerniak, Nina, Lou

Joeri De Meuleneire, Ymano

Sérina en Bart De Meuleneire - De Winter, Lyana

 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
 
Haar schoonzussen, neven en nichten delen mee in hun verdriet.

De families: Van der Hoeven - Sevenoy - Bacro - De Turck

Een woord van oprechte dank aan:
Het voltallig personeel van WZC Klateringen te Ninove, haar huisarts 
dr. J. Santens, het personeel van het OLV Ziekenhuis te Aalst en het team 
van de Thuisverpleging Nora Van Liedekerke voor hun goede zorgen.

Rouwadres:  Melkbos 7 - 9404 Aspelare

Online:   www.begrafenissen-bael.be

†


