
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In liefde en dankbaarheid nemen we afscheid van 
 

mevrouw 

Maria Kestens 
weduwe van de heer Gerard Van Belle 

 

geboren te Strijtem op 7 mei 1932 en  

zacht overleden in WZC Sint-Carolus te Sint-Katherina-Lombeek 

op 20 april 2019, gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk. 

 

 

 

 

 

De plechtige uitvaartliturgie rond de asurne zal  

opgedragen worden in de St.-Martinuskerk van Roosdaal-Strijtem 

(Strijtemplein) op zaterdag 27 april 2019 om 10 uur, 

gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats  

van Roosdaal (Lostraat). 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

 
 

      

Rouwen om dit afscheid: 

Khoa en Sylva Doan Ngoc - Van Belle, 

 Christiaan en Saskia Bettens - Lanckmans, Ben, 

             Jelle en Kim Barbé - Doan Ngoc, Charlie, 

Edwin en Tania Van Belle - Segers, 

 Tom en Jolien Vanvaerenbergh - Van Belle, Emma en Wiebe, 

             Jonas Van Belle, 

 Silke Van Belle en vriend Frederik Declerck, 

Luc en Hilde Deferme - Van Belle, 

 Bert en Lieze Deferme - Gielens,  

 Stijn en Sanne De Vos - Deferme, Hannah, 

 Arne Deferme, 

Lieve Van Belle, 

 Niels De Vos, 

Gerda Van Belle,                         haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen; 
 

delen in dit verlies: 
haar zus, schoonbroer en schoonzus, 
de neven, nichten en verwanten, 
de families Kestens, Van Belle, Cornelis en Van den Nest. 
 

 

Een bijzonder woord van dank                                                                          

aan haar huisartsen Len en Laurence, alsook warme woorden van dank                                                           

aan de directie, verplegend en verzorgend personeel en de vrijwilligers         

van WZC Sint-Carolus te Sint-Katherina-Lombeek                                         

voor de professionele en liefdevolle zorgen die Maria mocht ontvangen. 

 

 

Schriftelijk condoleren:  Familie Maria Kestens  

 p/a rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via  

 www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

Zwaar werden de dagen, lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht. 

Ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan. 

Ween daarom niet, ik ben in vrede gegaan. 

Uitvaartverzorging Rouwcenter Segers Roosdaal tel. 054/331764   

www.rouwcentersegers.be 


