
mevrouw

Angèle Quintelier
echtgenote van de heer Georges† Baeyens

geboren in Hamme op 10 april 1938 
en in het bijzijn van haar familie overleden  

in het az Sint-Blasius Dendermonde op 12 september 2021.

Rouwadres: familie Baeyens - Quintelier
p/a De Uitvaartondernemer, Geemstraat 17, 9220 Hamme

Angèle leeft verder in de harten van

Lieven en Marinelle Lecompte - Baeyens
 Sophie Lecompte
 Margaux Lecompte en Sven Ramaekers
Peter en Elsy De Kinder - Baeyens
 Gaetan Van der Eecken
  Alexander en Ezra
 Maxime Van der Eecken en Charlotte Stevens

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Lucien† Quintelier
André en Adrienne Goossens - Quintelier
Louis† en Elza† Baeyens - De Beule, Annie† Certyn
Paul† en Gonda Baeyens - Sack, André Schelfaut

haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen en hun kinderen

De families Quintelier, Baeyens, Stultjens en Ghysels.

Een warm dankjewel voor de goede zorgen aan
thuisverpleging Thérèse Nobels en team,

haar huisarts dokter Inge Noppen,
het team van familiehulp,

de dokters en verpleegkundigen van az Sint-Blasius en
aan Sylvia, die haar steeds een lach bezorgde.

U bent vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de uitvaartplechtigheid rond de urne, die doorgaat in 

de aula van het crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 in Sint-Niklaas 
op maandag 20 september 2021 om 12.00 uur.

Samenkomst in de ontvangstruimte van het crematorium 
vanaf 11.45 uur.

De urne van Angèle zal bijgezet worden bij haar echtgenoot 
op de begraafplaats van Hamme-Zogge.

Wij hebben in stilte bij jou gewaakt,
je zachtjes aangeraakt,

je lieve dingen ingefluisterd.
Je bent stilletjes heengegaan.

Met pijn in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen van

Angèle wil graag herinnerd worden zoals ze was. 
Hierdoor is er geen groetmoment voorzien.

U kan de familie online uw medeleven betuigen op
www.deuitvaartondernemer.be

www.deuitvaartondernemer.be - 052 55 88 11



Angèle Quintelier
10 april 1938 - 12 september 2021.


