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Bedroefd, maar met vele mooie herinneringen
nemen we afscheid van

Mevrouw

Hilda Moreels
     

Weduwe van de heer 
Emiel De Haeck († 2013)

___

Geboren te Heldergem op 12 augustus 1927
en plotseling overleden in het ASZ

te Aalst op 24 juli 2022.

†
De uitvaartplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden

 in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op maandag 1 augustus 2022 om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend geven wij Hilda terug aan de aarde 
op de strooiweide van de begraafplaats te Haaltert.

Dit melden u:

Frans (†) De Haeck,
 kind en kleinkind
Alfons De Haeck en vriendin Andrea Mabilde,
 kinderen en kleinkinderen
Bernadette en Patrick De Haeck - Brewée,
 kinderen en kleinkinderen
Mary en Francois De Haeck - Vanleemput
 en kleinkind
 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Haar broer, zus, schoonzussen, neven en nichten

De families: Moreels - De Haeck - De Backer - Matthys

Wat zullen we je missen! Wat zullen we je missen! 
We voelden ons zo goed bij jouWe voelden ons zo goed bij jou

Bekommerd stond je steeds voor ons klaar. Bekommerd stond je steeds voor ons klaar. 
Dank je wel voor de vele kleine attentiesDank je wel voor de vele kleine attenties

Dank je wel voor je grenzeloze liefde en tederheidDank je wel voor je grenzeloze liefde en tederheid


