
Van den Broeck Christiana

geboren te Neerpelt op 4 september 1938 en thuis
in het bijzijn van haar gezin overleden

te Bazel op 14 november 2022.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons de uitvaartplechtigheid bij te wonen
in de Sint-Petruskerk Koningin Astridplein te Bazel, op dinsdag 22 november 2022 om 11 uur.

Na crematie volgt de teraardebestelling van haar as in het urnenveld
op de begraafplaats te Bazel.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.

U kan Chris een laatste groet brengen in het funerarium van Uitvaartverzorging Scheldeland,
Bazelstraat 250 te Kruibeke, op maandag 21 november 2022 van 19 uur tot 20 uur.

Een namis wordt ingericht in de kerk O.L.V. ten Hemel Opgenomen te Kruibeke
op zondag 25 december 2022 om 9 uur.

echtgenote van de heer Theophile Buytaert

Oprechte dank aan de dokters van groepspraktijk ZorgSaam en
het verplegend personeel van Wit-Gele Kruis, team Bazel-Kruibeke voor de goede verzorging.

correspondentieadres: familie Buytaert - Van den Broeck,
 P/a Bazelstraat 250/33 - 9150 Kruibeke

online condoleren mogelijk via www.schelde.land

Bedroefd om het afscheid maar
dankbaar voor haar leven, melden wij u het heengaan van

mevrouw Theophile Buytaert

Peter en Tania Buytaert - De Roeck
Johan en Hilde Buytaert - Van der Aa
Annemie en Koen Buytaert - Van der Aa
Karen en Chris Buytaert - Van Raemdonck
Steven en Mieke Buytaert - Teugels

Dries en Karel Buytaert - Buyse
Kaat en Sam Buytaert - Ledent, Loes
Floor Buytaert
Sander en Lauranne Buytaert - Van Kaer, Seth, Ellis
Michiel en Cas Buytaert - Dekeyser
Lisse en Jérôme Van der Aa - Lefrançois
Seppe en Katoo Van der Aa - Ruymaekers
Pieter en Kylie Van Raemdonck - Van der Hoeven
Gitte en Jens Van Raemdonck - Knockaert
Fien Buytaert
Lotte Buytaert

haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
haar neven, nichten en aanverwanten

Dit melden u:

de families: Van den Broeck - Buytaert - Renckens - De Meulenaere.

zij leeft verder in de herinnering van:

“Chris”

haar echtgenoot

haar kinderen

haar klein- en achterkleinkinderen

De herinnering blijft zoals je was,
 in eenvoud sterk en groot


