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Marcella
  D’haeseleer

26 januari 1936 - 1 januari 2022

Lieve moe, lieve memeLieve moe, lieve meme
Wat zullen wij u missen.Wat zullen wij u missen.
Maar ga maar, Maar ga maar, 
ga maar naar daar waar geen pijn meer is. ga maar naar daar waar geen pijn meer is. 
Want als het leven op uw eigen manier Want als het leven op uw eigen manier 
niet meer tot de mogelijkheden behoort,niet meer tot de mogelijkheden behoort,
als leven tellen wordt van ieder kwartier, als leven tellen wordt van ieder kwartier, 
omdat door al uw beperkingenomdat door al uw beperkingen
uw mens zijn wordt verstoord, uw mens zijn wordt verstoord, 
dan gunnen wij u rust...dan gunnen wij u rust...



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

Mevrouw

Marcella D’haeseleer
Echtgenote van de heer  

Albert Callebaut

Geboren te Mere op 26 januari 1936 
en omringd door haar familie, zachtjes heengegaan

in het WZC Meredal te Mere op 1 januari 2022.

Lid van Okra

Wij nemen afscheid van Marcella tijdens de plechtigheid die zal 
plaatsvinden, in beperkte kring, in de aula van Uitvaartzorg Bael,

Stationsstraat 13 te Haaltert op  

zaterdag 8 januari 2022 om 10.00 uur.
Samenkomst aan de aula vanaf 9.45 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in de urnekelder
op de begraafplaats te Nieuwerkerken.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Marcella een afscheidsgroet 
brengen op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in het Uitvaartcentrum 

Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert.

Degenen die ik lief heb verlaat ik 
om diegenen die ik liefhad terug te vinden† Zij leeft verder in de herinnering van:

Albert Callebaut

 haar echtgenoot

Werner en Rita Callebaut - Van Keymolen

 Jurgen en Gwen Callebaut - Van de Meerssche,

  Arne, Amber

 Dennie en Elke Callebaut - De Smet

Sabine en Rudy (†) Callebaut - Van Aerde - Eric Vermeeren

 Olivier en Jolien Van Aerde - Van Laer

  Mone

Ilse en Perry Callebaut - Geerts

 Maaike en Michael Frederix - Matthieu

 Jeroen en Birgit Frederix - Danau, ♥
   haar kinderen , kleinkinderen en achterkleinkinderen

René D’haeseleer (†)

Maria en Hubert D’haeseleer - Loppens
 haar broer, zus en schoonbroer

Haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten delen mee in hun verdriet

De families: D’haeseleer - Callebaut - Bael - Arys

Een oprecht dankwoord aan: 
Haar huisarts Dr. C. Daeleman,
het personeel van WZC Meredal te Mere 

Rouwadres:  Vijverstraat 46 kamer 125  - 9420 Mere
  t.a.v familie D’haeseleer - Callebaut        

Online:  www.begrafenissen-bael.be


