
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.

Stil en verdrietig, 
maar vooral dankbaar om wat zij voor ons gedaan heeft, 

melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Godelieve Van Boxstael
weduwe van de heer Petrus Rottiers

Lid van vzw Parochiale Werken, Ziekenzorg, OKRA,
KVLV, Sint-Hubertuskoor Erondegem

Geboren te Mere op 21 oktober 1935
en stilletjes van ons heengegaan

in het WZC Sint-Vincentius te Aaigem op 11 juli 2019,
gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Pietersbanden te Erondegem op

zaterdag 20 juli 2019 om 10 uur,

gevolgd door de bijzetting 
op de begraafplaats van Erondegem.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk 
op zaterdag 14 september 2019 om 18.30 uur.

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

alle weekdagen t.m. donderdag 18/7 
van 10 tot 11 uur en van 16 tot 18.45 uur,

weekend van 8.30 tot 11.45 uur.

Dat zij mag rusten in vrede.

Dit melden u met diepe droefheid:

Patrick en Karina Rottiers - Van Geert
Sven en Els D’haese - Rottiers

haar kinderen

Zinedine Schockaert
Ferre D’haese
Jo Cousaert haar kleinkinderen

Amber Cousaert haar achterkleinkind

Haar zus, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.

De families Van Boxstael en Rottiers.

Met dank aan haar huisarts Kristel Janda
en het verplegend personeel van het WZC Sint-Vincentius.

Rouwadres:
Familie Van Boxstael - Rottiers
p/a Uitvaart Callebaut
Dorpsstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be
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