Groot was haar liefde
groot het verdriet
mooi de herinneringen
die zij achterliet

†
Dit melden u met diepe droefheid:

Mevrouw

Suzanne Saerens
weduwe van de heer Paul Heyvaert († 2008)
Geboren Buggenhout op 28 november 1930 en
overleden in WZC “Huize Wispelaere” te Lebbeke op 21 juli 2017.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken
Lid van K.V.L.V. - Okra H. Kruis - Ziekenzorg - de volkstuinders

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit
het leven van Suzanne tijdens de uitvaartliturgie in de
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Lebbeke-centrum

op vrijdag 28 juli 2017 om 10 uur
Gevolgd door de crematie en bijzetting van de asurne
op het kerkhof te Lebbeke.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.
De parochiale nadienst voor de overledenen heeft plaats
op zondag 13 augustus 2017 om 11 uur in voornoemde kerk.
De familie biedt u de gelegenheid om Suzanne een laatste
groet te brengen in het rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op woensdag van 18 tot 19 uur.

Luc Heyvaert († 2006)

haar zoon

Bense en Liesbeth Annemans - Heyvaert
Helena Annemans
Melissa Annemans
haar klein- en achterkleinkinderen

Petrus (†) en Magdalena (†) Aerts - Saerens
Roger Saerens (†)
Firmin Saerens (†)
Camiel (†) en Jeannine (†) Matthys - Saerens en Leen Lambert,
kinderen en kleinkinderen
Maria Heyvaert (†)
Frans Heyvaert (†)
Albert (†) en Emerence (†) Heyvaert - Moens,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Felix Heyvaert (†)
haar schoonzus, neven en nichten

De families SAERENS - HEYVAERT - VERSTAPPEN - DE SAEDELEIR.

De familie wenst haar dank te betuigen aan:
Dokter Steven Van Oudenhove, het palliatief team en
het personeel van WZC “Huize Wispelaere” te Lebbeke.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Grote Snijdersstraat 13B, 9280 Lebbeke
rouwcentrum Van Damme en zoon - 052 41 44 55

