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Creatieve handen en een sterke wil
vielen na een liefdevol leven stil.

Het mooiste hebben we gekregen,
de liefde die jij ons hebt gegeven.

En geven was het liefste wat je deed,
een beeld dat niemand ooit vergeet.

Thank you for the music...

Begr. Hermans, Lede, Smetlede, St-Lievens-Houtem & Herzele 053/62 91 50



Van alles beleefd, van alles gedaan,
laat mij nu maar rustig gaan.

Bedroefd, maar door vele mooie herinneringen gesterkt, nemen we afscheid van

Weduwe van Herman Barbé.

Geboren in Ninove op 14 april 1930 en godvruchtig overleden 
in het OLV Ziekenhuis in Aalst op 16 april 2021.

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Hilda, maar gezien 
de huidige coronamaatregelen zal de plechtigheid plaatshebben in familiale kring 
en alleen op uitnodiging van de familie in de Sint-Antoniuskerk in Aalst.

Na de plechtigheid herenigen wij Hilda met haar echtgenoot Herman
in het urnengraf op de begraafplaats van Aalst.

mevrouw

Hilda VAN DER TAELEN

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Marc en Edissa Barbé-Ronsyn                   haar kinderen

Kim en Mariska Barbé-Parewyck, Yasmin, Juliette en Estée
Else en Kenneth Barbé-De Wilde
Ine en Jelle Barbé-Moreels, Arthur en Marie           haar klein-en achterkleinkinderen

Eric en Carine Huyghe-Lamerant                 haar pleegkind
 Jamaica, Bjorn en kinderen
 Melyssa en Kris

Emiel(†) en Philomene(†) Cornelis-Van Der Taelen, kinderen en kleinkinderen
Freddy en Jacqueline Opdenbosch-Van Der Taelen, kinderen en kleinkinderen         
           haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Van Der Taelen, Barbé, Borloo en Van Lierde.

Met dank aan Nicole Cornelis, haar steun en toeverlaat, haar huisarts Dr. E. Beeckmans en 
het verplegend en verzorgend personeel van WZC Meredal in Mere.

Gelegenheid tot een laatste groet in het mortuarium van het OLV Ziekenhuis, Groenstraat 119, Aalst, 
van maandag tot donderdag van 8.15 uur tot 11.15 uur en van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Rouwadres: Kleine Steenweg 36, 9420 Erpe
t.a.v. de familie Barbé-Ronsyn
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be


