Aan allen bij wie ik vriendschap
heb mogen ervaren,
laat mij voortleven in uw herinnering...

Dankbaar om haar mooie leven,
maar met droefheid in ons hart
hebben wij afscheid genomen van

MEVROUW

Maria Van Geeteruyen
Echtgenote van de heer Arthur VAN DEN EYNDE †
Geboren te Hamme op 27 februari 1928 en
omringd door haar naaste familie van ons heengegaan
op 22 juni 2020 in het A.Z. Sint-Blasius te Dendermonde.
Gesterkt door het Ziekensacrament

Graag hadden wij samen met u afscheid genomen van Maria tijdens de uitvaartplechtigheid.
Door de huidige maatregelen is dit helaas niet mogelijk en heeft deze viering in beperkte kring
plaats. Aansluitend volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats van Zogge.
Wij zouden het waarderen mocht u in gedachten even met ons samen zijn.
Wij bieden u de mogelijkheid om Maria een laatste groet te brengen
in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen, Spoorwegstraat 11 te Hamme
op vrijdag avond 26 juni tussen 19 en 19.30 uur.

Dit melden u:

Albert en Claire HEYMANS - VAN DEN EYNDE
Bart en Sinda METDEPENNINGEN - HEYMANS
		
Kjell, Chloë, Vic en Twan
Hans en Wendy HAENTJENS - HEYMANS
		
Bo, Elle en Yani
Eddy en Simonne VAN DEN EYNDE - VAN VOSSOLE
Dave VAN DEN EYNDE
		
Laura en Ilona
Jordy en Claire QUINTELIER - VAN DEN EYNDE
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
haar broers †, zussen †, schoonbroers †, schoonzussen,
neven, nichten en alle aanverwanten
de families VAN GEETERUYEN, VAN DEN EYNDE,
VAN GOETHEM en WUYTACK.
Met dank aan haar huisarts dr. N. Anné, Thuisverpleging Monica en team,
dokters en verpleging van het A.Z. Sint-Blasius te Dendermonde
afd. Geriatrie en palliatieve eenheid ‘De Haven’

Gedenk haar liefdevol in je hart.
Rouwadres: Familie VAN DEN EYNDE - VAN GEETERUYEN
p/a Spoorwegstraat 11, 9220 Hamme
online condoleren kan via: www.verleyen-vanbaelen.be
Rouwcentrum VERLEYEN-VAN BAELEN | 052.49.79.97

