
Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven

Bedroefd maar dankbaar melden we het overlijden van

mevrouw

Anna Blancquaert

weduwe van de heer Lodewijk Jacobs

Zij werd geboren te Overmere op 26 juli 1924 en is zachtjes van 
ons heengegaan in het WZC Kruyenberg te Berlare op
6 augustus 2022, gesterkt door het ziekensacrament.

__________

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal opgedragen worden op zaterdag 13 augustus 2022 om 11.30 uur,

in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen te Overmere.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.

Aansluitend volgt de inzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot een laatste groet aan Anna wordt u geboden
in het funerarium van rouwcentrum “De Roos”, Kruisstraat 40 te Overmere.

Op woensdag 10 augustus 2022 van 18.00 uur tot 19.00 uur.

HEER JEZUS, GEEF HAAR ZIEL DE EEUWIGE RUST.

Dit melden u:

Johan en Monique VEREEKEN - JACOBS,
Beatrijs JACOBS,                                                                                                                 haar kinderen;

Stijn VEREEKEN,
Jolien VEREEKEN, 
Jeroen VEREEKEN,                                                                                                     haar kleinkinderen;

Maria † BLANCQUAERT,
Cyriel † en Victorine BLANCQUAERT - VAN DE VONDEL en familie,
Eerwaarde Heer Camiel † BLANCQUAERT,
                                                               
Eugeen † en Marie-José † VERSTRAETEN - JACOBS en familie,
Antoine † en Simonne † JACOBS - LAMMENS en familie,
Robert † en Hortence † HAENTJENS - JACOBS en familie,
Maria † JACOBS,
Remi † en Henriette JACOBS - DE SMET en familie,
                                                                                                          haar schoonzussen, neven en nichten;

De families BLANCQUAERT, JACOBS, PIETERS en DE BRUYCKER.

Een bijzonder woord van dank aan haar huisarts Dr. Van Der Haegen, 
het voltallige personeel van het WZC Kruyenberg te Berlare en
allen die haar met liefde, vriendschap en genegenheid hebben omringd.

Online condoleren kan via www.deroos.be

Correspondentieadres:
Familie Anna Blancquaert
p/a Rouwcentrum De Roos
Kruisstraat 40
9290 Overmere

Uitvaartzorg: rouwcentrum “DE ROOS” - 09 326.08.40 


