Een moeder is een toeverlaat, de sterkste vrouw die er bestaat.
We voelen pas een groot gemis als ze er eenmaal niet meer is.
Julienne Verhas

Stil en verdrietig, maar vooral dankbaar om wat zij voor ons gedaan heeft,
melden wij u het overlijden van

Laura De Waele
echtgenote van Ghislain De Smet
Lid van OKRA Erpe
Geboren te Vlekkem op 30 maart 1942 en zachtjes van ons heengegaan
in de Palliatieve Eenheid Charon van het ASZ te Aalst op 20 september 2019,
gesterkt door de ziekenzalving.
Dit melden u:
Ghislain De Smet

haar echtgenoot

Gunther en Gerda Van Impe - De Smet
Laurens en Jolien, Celia
Kris en Ida De Smet - Vandekerckhove
Marith(†), Noor, Robbe

haar kinderen en kleinkinderen

Haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.
De families De Waele, De Smet, De Meerleer en D’Herde.
Met dank aan haar huisartsen dr. De Coninck en dr. Janda,
dr. Van Erps en de dienst Oncologie van het ASZ Aalst,
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,
de dokters, verplegend personeel en vrijwilligers van de Palliatieve Eenheid Charon van het ASZ Aalst.
Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk Sint-Martinus te Erpe op
zaterdag 28 september 2019 om 11.15 uur,
gevolgd door de bijzetting van de urne op de begraafplaats van Erpe.
Samenkomst in de kerk vanaf 10.45 uur.
De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk op vrijdag 4 oktober 2019 om 19 uur.
U kunt Laura een laatste groet brengen in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,
alle weekdagen tot en met donderdag van 10 tot 11 uur en van 16 tot 18.45 uur.

Moge zij rusten in vrede.
Rouwadres: Familie De Waele - De Smet
p/a Uitvaart Callebaut, Dorpsstraat 37, 9420 Erpe
Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be
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