
Diep bedroefd nemen we afscheid vannemen we afscheid van

Mevrouw Mevrouw 

Delphyne MoensDelphyne Moens
Weduwe van de heer Weduwe van de heer 

Hendrik Sonck (Hendrik Sonck († † 2014)2014)

Geboren te Aalst op 16 mei 1936 en omringd Geboren te Aalst op 16 mei 1936 en omringd 
door haar kinderen, zachtjes van ons heengegaandoor haar kinderen, zachtjes van ons heengegaan

 in het Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem op 29 april 2022. in het Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem op 29 april 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van DelphyneWij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Delphyne
tijdens de plechtigheid die zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael,tijdens de plechtigheid die zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael,

Stationsstraat 13 te Haaltert op Stationsstraat 13 te Haaltert op 

donderdag 5 mei 2022 om 10.30 uur.donderdag 5 mei 2022 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.

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

Aansluitend herenigen wij Delphyne met haar echtgenoot HendrikAansluitend herenigen wij Delphyne met haar echtgenoot Hendrik
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Delphyne een afscheidsgroet brengen 
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert 

op dinsdag van 18:00 tot  19:00 uur.

† Zij leeft voor altijd verder in de herinnering van

Luc Sonck

Maggy en Frans Sonck - Siroyt
Kathleen en Kris Sonck - Goossens

 
haar kinderen

Kris en Evelien Sonck - Geeraerts

Tom en Karolien Sonck - Fortuin
Piet Sonck

Davy en Nele Siroyt - De Vos haar kleinkinderen

Elias Sonck

Louise Siroyt
Emiel Siroyt

 haar achterkleinkinderen

Haar zussen, neven en nichten delen mee in hun verdriet.
 

De families Moens - Sonck - De Wit - Allaer

Online condoleren: 
www.begrafenissen-bael.be 

 

Een woord van oprechte dank gaat uit naar: 

Het voltallige personeel van Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem en haar huisarts dr. M. De Schryver.

Rouwadressen: Uitvaartzorg Bael
  T.a.v. familie Sonck - Moens
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Langzaam ben je van ons weggegleden
Elke dag een beetje meer

Telkens werd je weer iets ontnomen
dat deed jou en ons zo zeer

Het is een gemis, een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn


