
Dit melden u stil, verdrietig maar vooral dankbaar:

Haar kinderen
Etienne en Lucienne Verhaegen - De Smet, kinderen en kleinkinderen
Willy(†) en Jacqueline De Winne - Verhaegen, kinderen en kleinkinderen
Michel en Lucienne Verhaegen - Van Nieuwenhove, kinderen en pluskleinkinderen
Johan en Lutgart Smekens - Verhaegen, kinderen en kleinkinderen
William en Monique Baeke - Verhaegen, kinderen en kleinkinderen
Ignace en Anneken Verhaegen - Van Heck, kinderen en kleinkind

Haar zussen, neven en nichten

De families De Smet, Verhaegen, Keymeulen en Overdenborger.

Met dank aan haar huisarts Dr. Decraene en Dr. Janssens, familiehulp, het voltallige personeel van WZC O.L.V Ten Rozen 
te Aalst en kortverblijf WZC Sint-Jozef te Haaltert en de thuisverpleging Wendy, Katharzyna en Agnes.

Een laatste stil moment bij Juliette kan in het mortuarium van het O.L.V Ziekenhuis, Groenstraat 119, 9300 Aalst
van maandag tot en met zaterdag van 8.15 uur tot 11.15 uur en van 14.00 uur tot 19.00 uur.
Op zondag van 14.00 uur tot 18.00 uur.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk te Lede 
op zaterdag 27 augustus 2022 om 11.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.50 uur.

Mogelijkheid tot condoleren na de dienst.

Na de plechtigheid herenigen wij Juliette met haar echtgenoot Aloïs op de begraafplaats van Lede.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede
t.a.v. de familie Verhaegen - De Smet.

Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil

Nu heb je rust, met lichaam en geest,
Vaak zullen we denken aan wat er is geweest.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, nemen we afscheid van

Mevrouw

Juliette De Smet
Weduwe van Aloïs Verhaegen († 1994)

Geboren te Hofstade op 19 juni 1925 en zachtjes ingeslapen omringd door haar geliefden
in het O.L.V. Ziekenhuis te Aalst op 18 augustus 2022.
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