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Afscheid nemen doet zo’n pijn,
toch vonden we het fijn

om tot het laatste moment bij jou te zijn

Dankbaar om hetgeen zij voor ons is geweest,
melden wij u met droefheid in het hart het overlijden van

Lisette De Smet
weduwe van François Vanden Bossche

geboren te Hamme op 29 juli 1946 en 
omringd door haar familie overleden in ‘De Haven’ AZ Sint - Blasius 

op 12 novenber 2022.
Voorzien van het Ziekensacrament.

Lid van: OKRA Hamme, Samana, KWB, 
S-Plus, Korenbloempjes en zwemclub Waterlelies.

Dit melden u:

haar kinderen en kleinkinderen:

 Luc en Christel Rooms - Vanden Bossche

  Simon Rooms en vriendin Geertrui

  Iris Rooms en vriend Elias

 Marc en Karen Spruyt - Vanden Bossche

haar broer

 Eddy De Smet(†) 

haar schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten:

 Gustaaf(†) en Clarisse(†) Vanden Bossche - Goossens

  kinderen en kleinkinderen

 Jozef en Monique Vanden Bossche - Aubroeck,

  kinderen en kleinkind

alle verwanten van de families

 De Smet, Vanden Bossche, Malfliet en De Man.

Dank voor de goede zorgen en steun aan:

 thuisverpleging Thérèse Nobels in het bijzonder Thérèse en Davy

 dokters, personeel en vrijwilligers van de palliatieve eenheid 

  “De Haven”  van het A.Z. Sint - Blasius.

 Dr. Stef Van der Cruyssen, haar huisarts.

Rouwadressen:
 Hoogkamerstraat 343 - 9140 Temse
 Moerheide 180a - 9220 Hamme

De afscheidsplechtigheid waartoe U wordt uitgenodigd,

zal doorgaan in de Sint-Martinuskerk te Moerzeke, 

op zaterdag 19 november 2022 om 10 uur.
Daarna volgt de crematie te Sint-Niklaas.

Gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk vanaf 9u30.

De namis wordt in de Sint-Martinuskerk opgedragen 

op zondag 18 december 2022 om 9u30.

Er wordt geen laatste groet aan Lisette voorzien 

maar we behouden haar liefdevolle herinnering in ons hart.

Een woordje van steun aan de familie en condolatie kan gebeuren 

op www.begrafenissen-leemans.be

Om 15 uur zal haar urne begraven worden in het urnenveld

bij haar echtgenoot François op het kerkhof van Hamme, ingang Kerkhofstraat.

Rouwadres: Familie De Smet

p/a Begrafenissen Leemans, Driegotenkouter 11 - 9220 Hamme


