
Lieve meme en tante,

Iedereen zal je steeds herinneren als een lieve, zachte vrouw 
Steeds goedgezind en blij
Iemand die steeds heeft genoten van het leven samen met nono
Je familie was alles voor je...je was zo trots op ons allen...
zelfs de kleintjes waren gek op je
We hebben je steeds goed gesoigneerd en op handen gedragen...
en dat besefte je heel goed...je was o zo dankbaar 
Een tekening, een foto, een bezoekje in het rusthuis, zwaaien voor je raam, 
samen een kriekske drinken...we gaan het missen...
Tante Albertine, meme,
We zien je graag voor eeuwig en altijd !

Wij danken u voor uw steun en uw medeleven.
Alsook dank aan iedereen die haar vriendschap en vreugde 
heeft geschonken tijdens haar leven.

Rouwadres: Uitvaartverzorging Geert, Serpentestraat 1 - 9660 Brakel, t.a.v. familie Verspeeten

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend.

Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten leven.



 †
mevrouw

Albertine Verspeeten
weduwe van de heer Cyriel Callaert

Lid van Okra

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 8 mei 1928 en 
overleden in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem op 8 november 2020.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in familiekring in de aula van Uitvaartcentrum Geert, 
gevolgd door de bijzetting van de asurne op de begraafplaats Sint-Anna te Rozebeke.

   U kan online condoleren via www.uitvaartverzorginggeert.be

Laat Albertine verder leven in uw herinneringen.

Zij blijft verder leven in de herinnering van:

Nestor (†) en Suzanne (†) Cockheyt - Verspeeten, 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Hilaire (†) en Lucienne (†) Verspeeten - De Staercke, 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Rene (†) en Martha (†) De Cubber - Callaert, 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Germain (†) en Germaine (†) Fouquet - Callaert, 
 kinderen en kleinkind

haar neven en nichten

Peggy Verspeeten 
haar metekind

De families Verspeeten - Kint en Callaert - Van de Vijver.

Met dank aan haar huisarts, het verzorgend en verplegend personeel van Huize Roborst te Zwalm.


