Je moeder blijft je moeder, zo eigen, zo vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag, dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

Heden is van ons heengegaan
onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Dit melden u bedroefd, maar dankbaar
om wie zij voor ieder van ons was en zal blijven :
Haar kinderen,

Yvonne Plasschaert
Weduwe van de heer André Van De Casteele † 1985

Christiane Van De Casteele,
Lieve en René Van De Casteele – Baeten,
Rita en Andre Van De Casteele – De Bruyn,
Marie-Jeanne Van De Casteele,
Paul en Kathleen Van De Casteele – Droesbeke,

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Geboren te Godveerdegem op 17 mei 1918
en zachtjes heengegaan in haar vertrouwde omgeving
te Zottegem - Velzeke op 18 maart 2017,
omringd en bijgestaan door haar geliefden
en begeleid door het gebed van de H. Kerk.

David en Julie Baeten – Wijffels, Viktor en Florine,
Roeland en Eugenie Baeten – De Roover,
Carl en Katleen De Bruyn – Michiels, Lonne, Lior en Sep,
Sven De Bruyn,
Liesbet Caeyman en Jan Claeys,

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Martinuskerk van Velzeke – Zottegem
op vrijdag 24 maart 2017 om 11.00 uur.
Mogelijkheid tot groeten van moeder
en condoleren van de familie na de plechtigheid in de kerk.

Annelies Van De Casteele,
Valerie en Rachid Van De Casteele – Lirari, Sabri, Khadîja en Hamza,
De families Plasschaert – Galle en Van De Casteele – De Spiegeleer.

Daarna begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats
op de stedelijke begraafplaats van Zottegem in de Kluisstraat.

Onze dank en waardering gaan uit naar Ilse en Tom van de thuisverpleging,
het palliatief team van “Netwerk Levenseinde”
en alle lieve buren en vrienden die haar zoveel genegenheid en vriendschap schonken.

Moeder is opgebaard in het funerarium van het A.Z. Sint-Elisabeth,
Godveerdegemstraat 69 te Zottegem
en kan er begroet worden elke werkdag van 13u30 tot 15u30
of na afspraak op het nummer 09/364.86.30.

Mogelijkheid tot condoleren :
Wiris uitvaartzorg t.a.v. “Familie mevrouw Yvonne Plasschaert”,
Klokfontein 3 te 9620 Zottegem of online www.wiris.be.
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