
Bedroefd om haar heengaan, maar innig
dankbaar voor hetgeen zij voor ons mocht betekenen,

is heden van ons heengegaan

Mevrouw

Angela Mattheeuws
     

Weduwe van de heer 
Andries DE BLOCK († 2010)

Geboren te Ursel op 6 januari 1928 en omringd door haar dierbaren,
gesterkt door de ziekenzalving, zachtjes van ons heengegaan

 in het ASZ te Aalst op 6 november 2022.

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

in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op

maandag 14 november 2022 om 11.30 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend herenigen wij Angela met haar echtgenoot Andries
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Haaltert.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet aan Angela in het Uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13 te Haaltert op woensdag en donderdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren kan ook via  www.begrafenissen-bael.be

    

Zij leeft verder in de herinneringen van:

Mark en Marina DE BLOCK - MIVIS,
Nancy en Marc DE BLOCK - MALIN,

 Amy
 

Cindy en Donny DE BLOCK - BELLENS,
 Laura, Thomas, Leander
 
Peter en Connie DE BLOCK - D’HOKER,

Pieter DE BLOCK

Ann en Rudi DE BLOCK - DE COSTER,
Nathalie en Kurt DE COSTER - DE VITS,

 Vic, Jef
Isabelle DE COSTER
Sander DE COSTER en partner Kimberley Pé

Willem en Nathalie DE BLOCK - ROBERGE

 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Delen mee in hun verdriet:
haar zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families: MATTHEEUWS - DE BLOCK - PATTYN - MAENHOUT 

Een oprecht dankwoord aan:
Haar huisarts dr. M. De Rijck, het voltallig personeel van het WZC Sint-Anna te Haaltert
en de dokters en het team van de afdeling Geriatrie van het ASZ te Aalst voor hun goede zorgen.

Rouwadres: 
Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie De Block - Mattheeuws 
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

†


