
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,

je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Verdrietig voor het afscheid, maar dankbaar  
voor de mooie momenten, 

meldt de familie u het overlijden van
 

Mevrouw

Agnes Nachtergaele
geboren te Huise op 6/02/1945 en overleden  

in het AZ Maria Middelares te Gent op 7/02/2023,
gesterkt door de ziekenzalving. 

Lid van Samana Huise - Ouwegem
 
 

De christelijke afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt 
uitgenodigd, heeft plaats op dinsdag 14 februari 2023 om 10 uur 

in het Meditorium van uitvaartcentrum D’Hondt,  
Gentstraat 82, te Oudenaarde.

Rouwgroet na de dienst. 

Na de crematie volgt de asuitstrooiing  
op de strooiweide van de begraafplaats te Lozer.

 Haar naam wordt bijgeschreven op het graf van haar ouders.

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

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

 
Diepbedroefd melden u: 
 
Antoine Nachtergaele - Anny Bearelle
 Kristof Nachtergaele, haar metekind
Roland Nachtergaele (†17-12-2020)
Yvette Nachtergaele - Eric De Craemer
 Ilse De Craemer - Manu Mesuere
  Mathias
  Lisa
 Hilde De Craemer 
 Kris De Craemer
Bernadette Nachtergaele - Etienne Poelman
 Peter Poelman - Marijke Geiregat
  Flore
  Tibo
 Joeri Poelman - Stefanie Naessens
  Luna
  Jolie

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzus,
hun kinderen en kleinkinderen

 
Met heel veel dank aan het personeel van WZC Mariahuis  
en in ’t bijzonder het team van Sagres  
die Agnes met liefdevolle zorgen en genegenheid  
gedurende 13 jaar hebben omringd.

Ook een speciaal woord van dank aan  
huisarts Dr. Adinda De Poorter en het team van de intensieve 
zorg van het AZ Maria Middelares voor de goede zorgen. 
 
 
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be

Familie Nachtergaele
p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33


