Dank voor al die mooie jaren.
Dank voor alles wat je voor ons deed.
Dank u mama.
We zullen nooit vergeten wat je voor ons bent geweest.
Na een mooi en rijkgevuld leven van liefde en zorg voor allen die haar dierbaar waren
is van ons heengegaan
Mevrouw

Jeanne Heymans
weduwe van de heer Alfons Van den Dooren
Geboren te Liedekerke op 29 oktober 1930 en zachtjes van ons heengegaan,
omringd door haar kinderen, in de Palliatieve Eenheid Charon van het ASZ te Aalst
op 15 november 2017, gesterkt door de ziekenzalving.
Dit melden u met veel verdriet:
Paul en Marleen Van den Dooren - Schockaert
Kevin en Nancy Pannekoeke - Van den Dooren en Chloë
Peter en Conny Van Impe - Van den Dooren
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Haar schoonzussen, neven en nichten.
De families Heymans, Van den Dooren, D’haeseleer en De Ryck.
Met dank aan haar huisartsen drs. Elke en Erwin Ottoy,
de directie en het personeel van het WZC Sint-Vincentius te Aaigem
en het verplegend personeel van de Palliatieve Eenheid Charon.
Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van Sint-Bavo te Mere op
woensdag 22 november 2017 om 10 uur,
gevolgd door de bijzetting van de urne op de begraafplaats van Mere.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.
De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk op vrijdag 26 januari 2018 om 19 uur.
U kunt Jeanne een laatste groet brengen in het mortuarium van het ASZ,
Merestraat 80 te Aalst, alle weekdagen t.e.m. maandag
van 10u tot 11u en van 16u tot 18u45, weekend van 8u30 tot 11u45.
Dat zij rust in vrede.
Rouwadressen:
Rooseveltlaan 125, 9420 Erpe
Mottedries 50 bus 1, 9450 Heldergem
Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be
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