Eenvoudig en oprecht,
vol goedheid was uw leven,
uw edel hart heeft ons zoveel gegeven ...

Dit melden u met droefheid:
zijn echtgenote;

We nemen afscheid van

De heer

EMILE Baert
echtgenoot van mevrouw Marcella Pieters
Geboren te Deerlijk op 3 augustus 1927 en op z’n 91ste verjaardag
overleden te Waregem op 3 augustus 2018,
gesterkt door de Ziekenzalving.
Lid van Okra
Lid van Samana

Marcella PIETERS
zijn kinderen;
Hans en Sofie BAERT - DAELS
zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten;
† Gabriël en † Anna BAERT - VAN RIJCKEGHEM en familie
† Julien en † Maria CAVEYE - BAERT
† Jozef en † Marie-Madeleine BAERT - MEERSMAN en familie
† Maurice en † Marie-Jo BAERT - DESSEINT en familie
† Joël en Sabina VANDENBORRE - BAERT en familie
Walter en Beatrice BAERT - VANDEPOPELIERE en familie
Raphaël en Marie-Jeanne HOSTE - PIETERS en familie
de families BAERT - PIETERS en PIETERS - DEPLANCKE.

De uitvaartplechtigheid, waarop wij u vriendelijk uitnodigen,
vindt plaats in de Sint-Jan de Doperkerk te Beveren-Leie
op vrijdag 10 augustus 2018 om 10.30 uur.
Samenkomst aan de kerk.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.15 uur.
Daarna zal hij rusten op de begraafplaats van Beveren-Leie,
gelegen aan de Sint-Jansstraat.

Er is geen begroeting voorzien in het funerarium
maar u kunt Emile blijven bewaren in uw herinnering.

Met oprechte dank aan:
zijn huisarts Dr. M. Bloquiaux,
zijn thuisverpleging: Christa, Chantal, Karel en Celine,
het personeel van dagcentrum “De Manège” van WZC De Meers Waregem,
dokters en personeel van de dienst Geriatrie van het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis Waregem
en een bijzonder woord van dank
		
aan zijn gewezen huisarts Dr. G. Pollet en
		
aan de buren op wie we onvoorwaardelijk konden rekenen.

Rouwadres:
Uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 te 8790 Waregem, t.a.v. familie Emile Baert
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