
Bedroefd maar dankbaar voor de mooie jaren
delen wij u het overlijden mee van

Mevrouw

Martine Meerschaut
Echtgenote van de heer 

Hans De Mulder

Geboren te Opbrakel op 17 maart 1958
en omringd door haar geliefden, thuis overleden 

te Voorde op 7 december 2021. 

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

in de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op

dinsdag 14 december 2021 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Haar asurne zal thuis, in haar vertrouwde omgeving
een plaatsje krijgen.

_____

Een afscheidsgroet brengen kan in het uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13 te Haaltert op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur 

en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Hans De Mulder

 haar echtgenoot

Sofie en Francky Matte - Branswijk, 

 Amber, Robin

Kris en Cindy Matte - De Brabanter

 Frauke en vriend, Emilia en vriend, Shakira en vriend

Bart en Tessa Matte - Nuyts

 Bo

Maaike en Gert De Mulder - Van Paepegem

 Willeke, Ferre, Frakke

 haar kinderen en kleinkinderen

Liliane en Ghislain Meerschaut -Van Schoorisse,

 kind en kleinkind

Jean-Marie (†) en Lucienne Meerschaut - De Cubber

 kinderen en kleinkinderen

 haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
 
De families: Meerschaut - De Mulder - Hauwstraete

Een woord van oprechte dank aan:
Haar huisarts dr. M. Claes, de Thuisverpleging van Nora Van Liedekerke,  
het team van Familiezorg, de dokters en het verplegend personeel van 
het OLV Ziekenhuis te Aalst voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Camberg 44 a - 9400 Voorde

Online:  www.begrafenissen-bael.be

De strijd is gestreden, jouw pijn is voorbij.
Ik probeerde te helpen, maar stond er zo machteloos bij.
Je vechtlust was enorm,  je werd alleen zo moe.
Onze liefde is voor eeuwig, in mijn hart 
neem ik je overal mee naartoe.

†


