
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt je als moedige vrouw gedragen,
wie kan begrijpen wat je hebt geleden,

wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan.

Bedroefd om het heengaan maar dankbaar om wat zij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van

Mevrouw

Marguerite Mortier
weduwe van de heer

Alfons BRADT

lid van Ziekenzorg
OKRA Gavere - Asper
petanqueclub Gavere

Geboren te Asper op 28 september 1932 en godvruchtig
overleden in het AZ Jan Palfijn te Gent op 26 juli 2018.

Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

_______

De plechtige eucharistieviering, in aanwezigheid van de asurne, 
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Asper

op DONDERDAG 2 AUGUSTUS 2018 om 10.30 uur
gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats te Asper.

_______

Een laatste groet aan Marguerite kan u brengen in het funerarium van
Uitvaartcentrum Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste, 

elke werkdag van 17 uur tot 19 uur tot en met dinsdag.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Bloemen noch kransen.
Liever een gift op het rekeningnummer BE03 4886 6666 6684 van 
Kom op tegen Kanker met de vermelding “140180862 + GIFT“

Dit melden u bedroefd:

Martin en Daniëlla ’T KINDT - BRADT
Pascal en Ellen GOEMAN - ’T KINDT, haar metekind

Estée en Maithé

Marnix en Marina (†) DE SMET - BRADT - Conny VANDER ELST

Tony en Lucrèce BRADT - BAELE
Mathias en Stéphanie DEKETELE - VERLINDEN

Rémi

Dimitri en Jade VERLINDEN - VAN WEYENBERG
Mauro en Emiel

                           haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zussen, schoonzussen en schoonbroers, neven en nichten.

De families MORTIER - BRADT.

Met dank aan haar huisarts, de thuisverpleging Thuiszorg en dokters 
en verplegend personeel van het AZ Jan Palfijn te Gent.

Rouwadres: Uitvaartcentrum Van der Haegen
                    T.a.v. Familie Mortier - Bradt
                    Leenstraat 22
                    9890 Gavere - Vurste
                    Tel. 09/384 19 49
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