


Joseph van acker

Wim en ann smet-van acker
vincent 
astrid en roeland, clara
elise en wannes

randy en hilde de mol-van acker
renée
emile en hannah
cezanne

fam dierick-d'hooge marcel en mariette           
fam de munck-dierick etienne  en adrienne
fam persoon-dierick etienne  en germaine
fam de baere-dierick heli  en agnes
dhr georges dierick
fam van acker norbert
fam d'hooge-van acker georges en mariette
fam smet-van acker marc en rita

          

nemen afscheid van 

           

 ° Waasmunster 22 feb 1937   
   Sint-Niklaas  25 feb 2023

U kan haar een laatste groet brengen op donderdagavond van 19 tot 20 uur
bij Wase Uitvaartplanner, Singel13 te Sint-Niklaas

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
op zzaatteerrddaagg  44  mmaaaarrtt  22002233  oomm  1100  uuuurr in de O.-L.-Vrouwekerk, Kerkstraat te waasmunster

samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur

in familiekring brengen we haar te rusten op de begraafplaats sombeke

rouwadressen:
Stationsstraat 39, 9250 Waasmunster
Bokmolenstraat 30 A, 9140 Temse
Stationsstraat 19, 9250 Waasmunster
U kan de familie ook condoleren op www.waseuitvaartplanner.be

echtgenoot

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

anny dierick
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