Voor de hele wereld was ze een gewone vrouw,
voor ons was ze de hele wereld.
Diep bedroefd, maar vervuld van zoveel mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van

Zij leeft verder in de herinnering van:
Fernand (†) en Nicolle (†) D’heuvaert - Bogaert
Luc en Martine Bogaert - Michels
René en Christelle Bogaert - Daneels
haar kinderen

Mevrouw

Anna, Orfa Van Wettere
Weduwe van de heer Richard Bogaert
Geboren te Gavere op 14 juni 1931 en vredig
ingeslapen op 10 juni 2018 in het UZ te Gent,
omringd door haar familie.
Begeleid door het gebed van de Heilige Kerk.
Gesterkt door de ziekenzalving.

Nico en Anja D’heuvaert - Vandecapelle
Lauren, Maxim en Elise
Steven en Kelly D’heuvaert - Hommé
Thibo, Aurélie en Arjen
Olivier en Steffi Vanoost - Bogaert
Stefanie Bogaert
Jen en Evi Bogaert - Milo
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Haar zus, schoonzussen, neven en nichten

De plechtige uitvaartliturgie waartoe wij u uitnodigen
zal opgedragen worden in de
parochiekerk Sint-Petrus te Dikkelvenne (Gavere)
op ZATERDAG 16 JUNI 2018 om 10.30 uur
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder
op de centrale begraafplaats te Gavere.
Er is gelegenheid tot groeten na de uitvaartliturgie.
De namis zal opgedragen worden op zondag 15 juli 2018
om 10 uur in de St-Amanduskerk te Gavere.
U kan een laatste groet aan Orfa brengen in het funerarium
van Uitvaartcentrum Van der Haegen,
Borgwalstraat te Vurste (Gavere),
elke werkdag van 17 uur tot 19 uur.
Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

De families
Van Wettere - Bogaert - Daneels - Haesevelde - Lagaert
Met oprechte dank aan haar huisarts Dr. Dekens,
haar kinesiste Hilde, Familiehulp,
de verpleegkundigen van thuiszorg Medi-Cor,
dokters en personeel van het EZ te Zottegem,
professoren, dokters en personeel van het UZ te Gent,
buren en vrienden voor de vele bezoeken.
Dank aan allen die Orfa liefde, geluk en vriendschap gaven.
Wil Orfa in uw gebeden gedenken.
Familie Bogaert - Van Wettere
p/a Uitvaartcentrum Van der Haegen
Leenstraat 22, 9890 Vurste (Gavere)

