
 
 

Noëlla De Groote
1942- 2020

Frank en Andy Van Herreweghe - Van de Voorde
Gino en Carla Van Herreweghe - Bogaerts
Wim en Edwin Van Herreweghe - Boosten

haar kinderen
Roben Van Herreweghe
Amelie Van Herreweghe
Nele en Nicolas Gurny - Mignon, Fauve en Faye
Ward Gurny

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Noël † en Rachel De Groote - Feys en familie
Germain en Cecile † De Groote - Vermeulen en familie
Christiane en George De Groote - Boone en familie
Bernadette en Andre De Groote - Goeminne en familie
Bernard en Martine De Groote - De Canck en familie
Marianne en Marnix De Groote - Vanmeirhaeghe en familie
Monique en Louis Vanderhaeghen - Matthijs en familie

haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
 
Familie Van Herreweghe - De Groote, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



 
 

Als elke druppel kon zeggen
hoezeer we haar missen,
dan regende het elke dag...
Altijd samen, nooit alleen,
onafscheidelijk, altijd één...

Voor heel de wereld was zij een moeder,
voor ons was zij de hele wereld.

Met liefde ontvangen,
met verdriet weer afgestaan.

 
 
 
 
 

Dank aan:

thuisverpleging Vlaamse Ardennen,  
met speciale dank aan Bart Vander Plancke,

dagcentrum De Tjalk,
haar huisarts Dr. De Sutter,
haar kinesist Gino Malego.

Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van

Mevrouw

Noëlla De Groote
 

weduwe van de heer Daniël Van Herreweghe

geboren te Zingem op 24 november 1942 en overleden te Oudenaarde op 29 december 2020

 
We hadden jullie er graag bij gehad om samen afscheid te nemen van Noëlla  

maar door de huidige omstandigheden is dit niet mogelijk.
U kan via livestream de dienst meevolgen op donderdag 7 januari 2021 om 10 uur  

via de website van Uitvaartzorg D’hondt: www.uitvaartmetstijl.be,  
10 min. voor aanvang klikt u op het vak livestream. 

De urne van Noëlla zal begraven worden in het urnebos van de parkbegraafplaats te Nazareth. 

Dank voor uw vriendschap, uw steun en uw medeleven.


