
 

 

Met stil verdriet melden wij u het overlijden van  

 

de heer 

Norbert De Smedt 
echtgenoot van mevrouw Sonja Marieke Timmermans 

 

geboren te Pamel op 25 april 1944 en er overleden 

in het WZC Onze-Lieve-Vrouw op 14 december 2016,        

gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk. 
 

De plechtige uitvaartliturgie zal opgedragen worden  

in de Sint-Gaugericuskerk te Roosdaal-Pamel  

op dinsdag 20 december 2016 om 10.30 uur, gevolgd door   

de begrafenis op de begraafplaats te Roosdaal in de Lostraat. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10 uur.    

 

   Namis in voornoemde kerk op  

zondag 15 januari 2017 om 10.30 uur. 

 

Gelegenheid tot groeten van Norbert wordt u geboden in de groetkamer 

van rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal 

op maandag 19 december van 18 tot 19 uur. 

 

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar alle medewerkers en het  

verplegend personeel van WZC Onze Lieve Vrouw te Roosdaal waar Norbert zijn laatste 

levensfase heeft doorgebracht en waar hij werd omringd met alle zorg en tederheid alsook een 

bijzonder woord van dank voor zijn huisarts dokter Kim Khuu. 

Herinner mij niet in sombere dagen, 

herinner mij in de stralende zon,  

hoe ik was, toen alles nog kon. 
 

Rouwen om dit afscheid: 

 

Sonja Marieke Timmermans,                                                                                                  zi jn echtgenote; 

Peter en Ilse De Brabandere-De Smedt, 

 Floris en Marie, Lotte en Stef, Matijs, 

Christophe en Greet Van Cutsem-De Smedt, 

 Ineke, Fleur, Jannes, Felix,                                                                zijn kinderen en kleinkinderen;  

 

E.P. Fritz Timmermans,  

Willy (†) en Marie-José Timmermans-Vanderveken, kinderen en kleinkinderen,   

Etienne (†) en Nicole Timmermans-Van Eeckhoudt, kinderen en kleinkinderen,   

Marcel en Alice (†) Timmermans-Schiettecat,   

Jean Timmermans (†), 

Paul en Godelieve Willems-Timmermans en zoon,  

Valère en Nelly Vanhoenbeeck-Timmermans en haar kinderen en kleinkinderen,  

Kris Timmermans,  

Danny en Marianne Van Der Haegen-Timmermans, kinderen en kleinkinderen, 

Jean en Anne Timmermans-Smet, kinderen en kleinkinderen,   

Marc en Betty Timmermans-Smet, kinderen en kleinkind, 

                                           zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten; 

de nonkel en de neven, nichten en verwanten, 

de families De Smedt, Timmermans, Cobbaert en Stevens. 

 

 

Schriftelijk condoleren: 

Familie Norbert De Smedt p/a rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115,  1760 Roosdaal 

Digitaal condoleren: 

www.rouwcentersegers.be      rubriek condoleren. 

 


