
Dit melden u:

Geert en Ilse Van Bos - Van Avermaet
Liesbet Van Bos en Nils De Weerdt

Frank en Veerle Clarysse - Van Avermaet
Maarten Clarysse en Lucinda Pronk
Nele Clarysse

haar kinderen en kleinkinderen

Haar schoonbroers en schoonzussen.

Haar neven en nichten.

De families De Smet, Van Avermaet, De Smet en Matthys.

De familie dankt de verpleging van het Wit-Gele Kruis 
en Familiehulp en het personeel van WZC Milsenhof 

te Mechelen voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Familie Magdalena “Moeke” De Smet
p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes
Bruul 10,  2570 Duffel
Tel. 015 - 32 23 00

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be
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We zullen je missen elke dag
in kleine eenvoudige dingen

In ons hart zal je met ons samenblijven
Moeke, je zal er voor altijd zijn.

Magdalena 
“Moeke” De Smet

echtgenote van 
Paul “Peter” Van Avermaet (†13-08-2022)

geboren te Zele op 2 juni 1931 en te Mechelen 
onverwacht van ons heengegaan 

op 1 februari 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid 
te nemen van Magdalena “Moeke” tijdens de 
uitvaartplechtigheid in de parochiekerk Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijle, Onze-Lieve-Vrouwestraat te 
Mechelen op zaterdag 11 februari 2023 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de 
kerk vanaf  9.45 uur.

Aansluitend aan de plechtigheid begeleiden wij haar naar 
haar laatste rustplaats op de begraafplaats te Mechelen.

Er is gelegenheid tot groeten in het Stedelijk Funerarium, 
Ziekebeemdenstraat 4 te Mechelen tot en met donderdag 
9 februari 2023 op weekdagen van 15 - 19 uur, op zaterdag 
van 9 - 11.30 uur en zondag van 14 - 16.30 uur.
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