
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Je wilde zo graag bij ons blijven en vocht zolang je kon.
Maar deze strijd was niet te winnen.

In ons hart zal je altijd bij ons blijven.

Omringd door de liefde van ons allen, is van ons heengegaan

Mevrouw

Celina Van Impe
weduwe van de heer Frans Huylebroeck

Geboren te Erpe op 14 juni 1934
en zachtjes van ons heengegaan, omringd door haar familie,

in het ASZ te Aalst op 6 juli 2019.

De plechtige uitvaartdienst, 
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatshebben in het crematorium te Aalst op

zaterdag 13 juli 2019 om 9 uur.

Na de crematie zal de urne worden bijgezet 
op de begraafplaats van Lede.

Samenkomst in het crematorium Siesegem,
Merestraat 169, 9300 Aalst vanaf 8.45 uur.

U kunt Celina een laatste groet brengen
in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,

alle weekdagen van 10 tot 11 uur en van 16 tot 18.45 uur.

Dat zij mag rusten in vrede.

Dit melden u met veel verdriet:

Marleen Huylebroeck
Albert en Emmy Huylebroeck - Ruyssinck

haar kinderen
David (†) Veldeman
Tim en Krista Van Der Bruggen - Veldeman

Jelle en vriendin Lara
Lindsay Van Der Meulen

Remco, Emma
Kevin en Sharon Huylebroeck - Wever
Mathieu en Jolien Dick - Huylebroeck

Elise
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Haar zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Van Impe, Huylebroeck, De Saedeleer en Baeyens.

Met dank aan haar huisarts dr. Groffils,
de directie en het personeel van het WZC Avondzon
en het verplegend personeel van het ASZ Aalst.

Rouwadres:
Familie Van Impe - Huylebroeck
p/a Uitvaart Callebaut
Dorpsstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be
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