†

‘t Is stil geworden nu jij er niet meer bent
Doch...Je hart blijft bij ons.

Diep bedroefd maar dankbaar
om zoveel mooie momenten
nemen we afscheid van
Mevrouw

Emma Roels
Echtgenote van de heer
Alfons De Meester

Geboren te Bambrugge op 7 november 1943
en omringd door haar familie, overleden in het UZ te Gent
op 5 juni 2022, gesterkt door de gebeden van de kerk.
Lid van Okra
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Emma tijdens de uitvaartplechtigheid
die zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Bambrugge op
maandag 13 juni 2022 om 11.15 uur
Samenkomst in de kerk vanaf 11.00 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.
Aansluitend volgt de teraardebestelling in het familiegraf
op de begraafplaats te Bambrugge.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Emma een afscheidsgroet brengen in het Uitvaartcentrum Bael,
Stationsstraat 13 te Haaltert op donderdag en vrijdag telkens van 19:00 tot 20:00 uur.

Zij leeft voor altijd verder in de herinnering van
Alfons De Meester

Chantal en Peter De Meester - De Loose

Laurens en Lisa
Tine en Jibran
Rutger en Zita

haar echtgenoot
haar kinderen
haar kleinkinderen

Frida en Paul Roels - De Lange, kinderen en kleinkinderen
Bernadette en Wilfried (†) Roels - Cooman - Marcel Michiels, kinderen en kleinkinderen
Freddy en Greta Roels - Abbeloos, kinderen en kleinkinderen
Elisabeth (†) en Michel De Meester - Koolbrant, kinderen en kleinkinderen
Marcel en Frieda De Meester - Dhaeseleer, kinderen en kleinkinderen
Brigitte (†) en Eric De Meester - Dhaeseleer, kinderen en kleinkinderen
Beni en Linda De Meester - De Pauw, kinderen en kleinkinderen
Dirk en Rita De Meester - Schandevyl, kinderen en kleinkinderen

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Roels - De Meester - Van Der Veken - Rottiers

Een woord van oprechte dank gaat uit naar:
Huisartsenpraktijk Bambrugge, het team van de thuisverpleging Sarah & Co, de dokters en het verplegend
personeel van het UZ Gent voor de goede zorgen.
Rouwadres:
Uitvaartzorg Calders - Bael
		t.a.v. familie De Meester - Roels
		Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
Online:		

www.begrafenissen-bael.be

