
In alle stilte ben je weggevaren, maar je blijft in ons verder leven...

Mevrouw

Agnes Naessens

weduwe van de heer Antoine Demeulemeester († 2001)

geboren in Olsene op 10 oktober 1929

en overleden in Woonzorg Sint-Vincentius in Zulte

 op 28 januari 2022.

 

 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Agnes

tijdens de plechtige uitvaartdienst die zal plaatshebben 

in de parochiekerk Sint-Petrus en Paulus,

Gaston Martensplein in Zulte

op zaterdag 5 februari 2022 om 11 uur.

 

 

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

De offergang geldt als rouwbetuiging.

 

Een stil moment bij Agnes kan

 in het funerarium Van De Vyver, Lijsterstraat 52 in Zulte,

op woensdag en donderdag van 16 tot 18 uur.

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

Rouwadres: 

9870 Zulte, Pontstraat 43

condoleren: online: www.vandevyver-uitvaart.be

 

Dit melden u met droefheid:

haar kinderen en kleinkinderen,

     Jeroen en Anneke Verbeke - Demeulemeester

          Sebastiaan

          Jonathan

haar broer, zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten,

     † Joseph en † Maria Van Wijnsberghe - Naessens en familie

     † André en Marie-José Naessens - Van Overbeke en familie

     † Marcel en † Maria De Mey - Demeulemeester en familie

     † Georges en † Josephine Kemseke - Demeulemeester en familie

     † Jules en † Marguerite Demeulemeester - Heyde en familie

     † Joseph en † Agnes Demeulemeester - Van Landuyt en familie

     † Gerard en † Andrea De Meulemeester - Naessens en familie

     † Zuster Marie-Madeleine Demeulemeester (Zusters De Jacht Heverlee)

     † Marcel en † Martha Maebe - Demeulemeester en familie

     † Gilbert en † Marguerite Desmet - Demeulemeester en familie

     † René en † Anna Vanderbauwhede - Demeulemeester en familie

 

de families Naessens - Van Dorpe en Demeulemeester - Christiaens.

Met bijzondere dank aan:

     haar huisarts dokter Demaertelaere 

     en de directie, het personeel en vrijwilligers van Woonzorg Sint-Vincentius in Zulte.
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