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

Mevrouw

Maria Van Impe
     

Weduwe van de heer 
Achiel Van der Elst († 1969)

Geboren te Haaltert op 15 januari 1936
en overleden in het ASZ te Aalst op 3 februari 2023.

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
 zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael, 

Stationsstraat 13 te Haaltert op 
zaterdag 11 februari 2023 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De asurne van Maria zal thuis in haar vertrouwde omgeving
een mooi plaatsje krijgen.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet aan Maria
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert van dinsdag 

tot donderdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Noch bloemen, noch kransen

Dit melden u diepbedroefd:

Linda en Eddy Van der Elst - Doolaege
Eddy  en Rita Van der Elst - De Graeve
Erna Van der Elst
Anita en Eric (†) Van der Elst - Van Damme
Rudy (†) Van der Elst
Danny Van der Elst
 haar kinderen

Sandra en Peter
Michael
Bart, Henri
Davy
Daisy, Yarni
Jonathan
Wesley, Taïs, Matheo, Elise
Jorina en Yentel
Bjorn
Carolien en Yoeri
 
 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Haar zussen, schoonbroer, neven en nichten

De families: Van Impe - Van der Elst - De Pril - De Vulder

Wij danken Wij danken haar huisarts dr. G. Goossens, de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis haar huisarts dr. G. Goossens, de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis 
en de dokters en verpleegkundigen van afdeling Intensieve Zorgenen de dokters en verpleegkundigen van afdeling Intensieve Zorgen
van het ASZ te Aalst voor hun goede zorgenvan het ASZ te Aalst voor hun goede zorgen

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael
  t.a.v. familie Van der Elst - Van Impe
  Stationsstraat 13, 9450 Haaltert  

Online:   www.begrafenissen-bael.be

†
Wat zullen we je missen

We voelden ons zo goed bij jou
Bekommerd stond je steeds voor ons klaar.
Dank je wel , voor de vele kleine attenties

Dank je wel voor je grenzeloze liefde en tederheid


