
Een leven valt stil
Zoals een blad dat valt.
En God raapt het op
Kris Gelaude

Intens bedroefd om het afscheid,  
maar oprecht dankbaar voor alles wat zij  

tijdens haar leven voor ons gedaan en betekend heeft,  
nemen wij afscheid van

 Mevrouw
Marie Agnès Bourdeaud’hui

weduwe van de heer Georges Naessens

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 28 november 1928
en overleden te Horebeke op 26 februari 2022  

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons  
afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal 
opgedragen worden in de O.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk,  

Kerkplein, te Sint-Maria-Horebeke   
op zaterdag 5 maart 2022 om 11.30 uur.

Er is mogelijkheid tot een laatste groet aan de kist vanaf 11 uur.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Aansluitend leggen we Marie te rusten  
in de familieconcessie op de begraafplaats  

van Sint-Kornelis-Horebeke.

Indien u dat wenst, kan u Marie een laatste groet brengen  
in het funerarium D’Hondt-Quo Vadis,  

Hauwaart 92 te Oudenaarde-Mater, 
op woensdag 2/3, donderdag 3/3 of vrijdag 4/3  

telkens van 18 tot 19 uur.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 

 
 
Dit melden u met droefheid:

Haar kinderen

     Eddy en Josiane Blommaert - Naessens
     José en Liliane Naessens - Vande Vijver
     Yves en Marijke Schoriels - Naessens

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

     Bart en Tineke Browaeys - Blommaert, Arjen
     Merijn Blommaert, Sian en Stenn
     Benny en Sofie Naessens - Delmulle, Marie-Lou en Jeff
     Robby en Kathy Naessens - Pels, Mathis, Lucas en Aline
     Thomas en Jolien De Cock - Naessens, Casper
     Jeroen Schoriels
     Joris † en Veerle Lefebvre - Schoriels, Angélique

Haar broer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Bourdeaud’hui - De Temmerman. 
en Naessens - Wieme.

 
Waardering en bijzondere dank 

    aan familie, vrienden en buren voor de vele mooie momenten, 
hun vriendschap, steun en hulp

    aan allen die haar thuis en in het WZC met begrip,  
attente en toegewijde zorgen hebben bijgestaan

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

Rouwcorrespondentie:

Familie Naessens - Bourdeaud’hui 
p/a D’hondt-QUO VADIS, zorg voor uitvaart
Hauwaart 92, 9700 Oudenaarde-Mater, 055 31 11 33 


