Langzaam ben je moegestreden,
stilletjes van ons weggegaan
maar je grote inzet en levensblijheid
zullen ons steeds voor ogen staan.

Diepbedroefd om haar heengaan,
maar in volle dankbaarheid om wat zij voor ons betekende
hebben wij afscheid genomen van
MEVROUW

Elisa VAN COUWENBERGHE
Echtgenote van de heer Albert RAEMDONCK †
Zij werd geboren te Hamme op 15 oktober 1929
en is van ons heengegaan op 2 december 2018
in het A.Z. Nikolaas te Sint-Niklaas.
Lid van Samana

Dit melden u:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Pierre en Annette RAEMDONCK - DE VRIES
		
Johan RAEMDONCK
		
Raf en Jessy STOELEN - RAEMDONCK
			
Florence
Albert en Jeannine DE SMET - RAEMDONCK
		
Johan en Karin DE THAEY - DE SMET
			
Silke, Shauni, Chelsy, Neal en Dylan
		
Robby en Heidi VAN MELE - DE SMET
			
Ben, Melissa, Mike, Robin en Sofie
		
Gunther en Nancy DE SMET - BOYSEN
			
Yoshi en Yorben
Jacques † en Hermine RAEMDONCK - PAUWELS
Gerda RAEMDONCK †
		
Mario en Nathalie DE MAERE - VAN SPEYBROECK
			
Renke en Finn
		
Kevin en Isabel DE SAEGER - VAN SPEYBROECK

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons van haar afscheid te nemen
tijdens de eucharistieviering die zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Pieters,
Marktplein te Hamme, op vrijdag 7 december 2018 om 10 uur.
Aansluitend volgt de crematie en asverstrooiing
op de begraafplaats van Hamme, ingang Driegotenkouter.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 9.30 uur.
Wij bieden u de mogelijkheid om Elisa een laatste groet te brengen
in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen, Spoorwegstraat 11 te Hamme
op woensdag 5 december tussen 18 en 19 uur.

Karin RAEMDONCK †
zij leeft tevens verder in de herinnering van:
haar broers †, zussen †, schoonbroers †, schoonzussen †,
neven, nichten en alle aanverwanten van de families
VAN COUWENBERGHE, RAEMDONCK, VERMORGEN en FIERENS
Met dank aan haar huisarts dr. K. Laureys, dokters, verpleging en personeel
van het A.Z. Nikolaas afd. Cardiologie te Sint-Niklaas, voor alle goede zorgen.
Rouwadres:
Familie RAEMDONCK - VAN COUWENBERGHE
p/a Spoorwegstraat 11 - 9220 Hamme
Rouwcentrum VERLEYEN-VAN BAELEN | online condoleren: www.verleyen-vanbaelen.be | 052.49.79.97

