
 
Ik voeg mij bij hen
die ik liefhad,
daar wacht ik op hen
die ik liefheb.

Mevrouw

Georgette Vanheuverzwyn
weduwe van de heer Andre De Groote

 
geboren te Heurne op 22 mei 1938

en overleden in het WZC Mariahuis te Gavere op 5 januari 2022,
gesterkt door de H. Sacramenten.

 
Wil samen met ons afscheid nemen van Georgette

 tijdens de christelijke gebedsdienst,  
in aanwezigheid van de urne,

op vrijdag 14 januari 2022 om 10 uur 
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D’hondt,

 Gentstraat 82, te Oudenaarde.

Later op de dag volgt de asverstrooiing  
op de strooiweide van de begraafplaats te Asper.

U kan Georgette een laatste groet brengen 
in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82, te Oudenaarde, 

op weekdagen t.e.m. woensdag van 16 tot 19 uur,   
zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

Noch bloemen of kransen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht. 
 

U kan online uw steun en medeleven betuigen  
via www.uitvaartmetstijl.be

 
Dit melden u:
 
Roger en Alphonsine † Vanheuverzwyn – Van Synghel
 en familie   
Maurice † en Simonne † De Smet – Vanheuverzwyn
Marc † en Jenny Vanheuverzwyn – Geiregat 
 en familie
Christiaan en Godelieve Vanheuverzwyn – Buckens
 en familie
Leon † en Louise † Van Aelst – De Groote 
 en familie
Albert † en Agnes † De Jonghe – De Groote
 en familie 
Leon † en Anna † De Groote – Van Malderghem 
 en familie
Wilfried † en Rachel † De Groote – Doom
 en familie  
Adelin en Christine De Groote – Callens

haar broers, schoonbroer, schoonzussen, 
neven en nichten  

Nadine en Els

De families Vanheuverzwyn – Vanderstraeten
en De Groote – Rogge.

 
 

Met dank aan:

haar huisarts,
de directie en het personeel van WZC Mariahuis te Gavere.

 

Rouwcorrespondentie: 
Familie De Groote – Vanheuverzwyn 
p/a D’hondt, zorg voor uitvaart 
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33


