
Er rijdt een trein naar Niemandsland
Als eindstation het Paradijs

Het kaartje is een enkele reis
Daar zul je voorgoed rust gaan vinden

Het afscheid doet éénieder pijn
Je wil zo graag nog bij die ander zijn

Wat overblijft zijn duizend mooie dromen
Maar jouw hart zit in die laatste trein

F. Bauer
Dankbaar voor alles wat zij voor ons was

melden wij het heengaan van

Mevrouw

Georgette Van de Velde
weduwe van de heer Juliaan De Schryver

Geboren te Ressegem op 25 maart 1925
en, omringd door haar familie, overleden te Burst op 9 mei 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid
in de Sint-Niklaaskerk te Aaigem op zaterdag 14 mei 2022 om 10 uur.

Er is gelegenheid de familie te begroeten na de dienst.

Na de crematie volgt de bijzetting van de urne op de begraafplaats te Burst in intieme kring.

Dit melden u met diepe droefheid:

Jean-Pierre en Annik De Schryver - Laforce
  Ilse en Rein, Bo en Wolf
  Peter en Tine, Rosalie en Suzanne
Marc en Martine Coppens - De Schryver
  Kurt en Carmen, Xander en Lisa-Marie
  Sabine en Stijn, Julie en Eline
  Bert en (Liesbeth †) Jolien, Oscar en Ella
Jan en Patricia Van den Broeck - De Schryver
Wim en Bea De Cock - De Schryver
  Jonas
 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonzussen en familie

De families Van de Velde, De Schryver, Peleman en De Pelsmaker

Speciaal woord van dank aan dr. Delange en dr. Billiouw,
Nina, Inge, Davy en de medewerkers van het OLV Ziekenhuis voor alle zorg en steun.

De familie biedt u de gelegenheid een laatste groet te 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, t.e.m. vrijdag 13 mei om 11 uur.

Dat zij mag rusten in vrede



Georgette Van de  Velde
2 5 . 0 3 . 1 9 2 5  -  0 9 . 0 5 . 2 0 2 2

rouwatelier

U kan uw medeleven betuigen:

Begrafenissen Callebaut - Van Den Steen
t.a.v. familie De Schryver - Van de Velde

Dorpsstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be




