
Liefdevol aandenken aan

MevrouwMevrouw

Justine AdriaensJustine Adriaens
Weduwe van de heer Weduwe van de heer 

Jozef De Clercq (Jozef De Clercq (†† 2005) 2005)

Geboren te Denderhoutem op 23 mei 1923Geboren te Denderhoutem op 23 mei 1923
en gesterkt door de ziekenzalving, overledenen gesterkt door de ziekenzalving, overleden

in Zorgdorp de Pastorij te Denderhoutem op 22 april 2022.in Zorgdorp de Pastorij te Denderhoutem op 22 april 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Justine tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvindenvan Justine tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden

in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op 
donderdag 28 april 2022 om 10.00 uur.donderdag 28 april 2022 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de begraafplaats te Denderhoutem.Aansluitend volgt de teraardebestelling op de begraafplaats te Denderhoutem.

Gedenk Justine in uw gebedenGedenk Justine in uw gebeden
en dat zij moge rusten in de vrede van de Heer.en dat zij moge rusten in de vrede van de Heer.

† Dit melden u:

Jozef (†) en Suzanne (†) Adriaens - Lobyn,
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zuster Assunta - Gabriella Adriaens (†)

Petrus (†) en Godelieve (†) Lobyn - Adriaens
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Jeanne (†) en Frans (†) De Reuse - Adriaens

De families Adriaens - De Clercq - Steppe - De Bolle

Familie, vrienden en kennissen kunnen Justine een afscheidsgroet brengen in het Uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13 te Haaltert op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren  
 www.begrafenissen-bael.be 
 
Een woord van oprechte dank gaat uit naar
 Het personeel van Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem

Rouwadres  
 Uitvaartzorg Bael
 t.a.v. familie Adriaens - De Clercq
 Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Uitvaartzorg & Grafzerken Bael Haaltert - Denderhoutem - Mere 054/33 36 83


