Eens wordt een mens bevrijd
van angst en pijn
om gewichtloos als een vlinder
niets anders meer te zoeken
dan het licht.
Zij leeft verder in het hart en de herinnering van
Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
nemen we afscheid van

mevrouw

Maria Ghys
echtgenote van de heer Albert Van Gaver
Geboren in Moortsele op 17 april 1928 en zachtjes van ons heengegaan in Gent

haar echtgenoot:
Albert Van Gaver
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Hubert en Liliane Dupon - Van Gaver
Claudine Van Gaver,
Stijn en Stefanie Baert - D’Hauwers, Louis en Jules
Frederik en Valerie D’Hauwers - Deketelaere

op 23 december 2021, gesterkt door de H. Ziekenzalving.

haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten:
André † en Mariette † Van Gaver - Ghys en familie
Maurice † en Leona † Van Gaver - De Coene en familie
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Maria
tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Cornelius in Aalter-Centrum
OP DONDERDAG 30 DECEMBER 2021 OM 11 UUR.
Samenkomst in de kerk vanaf 10.45 uur.

Marcel † en Aline Schepens - Van Gaver en familie
Michel en Marie-Jeanne Van Gaver - Verbanck en familie
Jozef en Francine De Vriese - Van Gaver en familie
en alle aanverwanten van de families Ghys - De Vogelaere en Van Gaver - Seeuws.

Uw deelname aan de offerande wordt aanvaard als rouwbetuiging.
Aansluitend volgt de crematie en inzetting van de asurne in een urnenkelder
op de begraafplaats van Aalter-Centrum.
Er is gelegenheid om nog een stil moment bij Maria door te brengen in funerarium Fraeyman,
Brouwerijstraat 24 in Aalter, van maandag tem woensdag van 16.30 uur tot 18.00 uur
en dit na telefonische afspraak: 09 236 36 00.
Online rouwregister via www.fraeymanuitvaart.be
Dank aan allen die haar liefde en vriendschap gaven.

Met waardering en oprechte dank aan haar huisartsen
en de directie en het voltallig personeel van het WZC Veilige Have in Aalter
en het AZ Maria-Middelares in Gent.

Rouwadres: Familie Van Gaver - Ghys,
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter
Uitvaartverzorging Fraeyman, Aalter - info@fraeymanuitvaart.be - 09 236 36 00

