
 

 

 

        
†   

Met grote dankbaarheid om het vele goede 
wat zij voor ons en haar nabestaanden gedaan en betekend heeft 

nemen wij afscheid van 
 
 
 

Magda Van Hauwaert 
 

echtgenote van wijlen Maurice GOETHALS († 2000) 

 

geboren te Pïttem op 28 juni 1945 

en rustig van ons heengegaan in het St.-Andriesziekenhuis te Tielt 

omringd door haar dierbaren, 

op dinsdag 30 november 2021. 

 ____ 
 
 
 
 
 
 

De plechtige eucharistieviering met uitvaartliturgie, 
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen 

zal plaatsvinden in de parochiekerk van 
O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming te Pittem 

op ZATERDAG 4 DECEMBER 2021 om 10.00 uur. 
 

De offergang geldt voor de familie als rouwbetuiging. 

 
 

Aansluitend zal Magda herenigd worden met haar echtgenoot Maurice 
   in de familiegrafkelder op het kerkhof van Pittem. 

 

Er is geen mogelijkheid tot gelegenheid tot een laatste groet aan Magda 
in het funerarium Lambrecht, Tieltstraat 48 te Pittem. 

Wij bewaren haar beeld en haar leven in onze dankbare herinneringen. 

 

 
MOGEN WIJ HAAR IN ONS HART BLIJVEN DRAGEN. 

 

Zij zal verder leven in de harten van: 
 
 
Dorine DE SOETE, 
 Stephanie DECEUNINCK, Jessy en Joline, 
 Yasmina DE SOETE, 
 
† Sabine DE SOETE, 
  
Nico DE SOETE - Peggy PATTYN, 
 Jente DE SOETE - Aaron CLAERHOUT, 
 Jitske DE SOETE, 
 
† Mario DE SOETE - Vicky DE VOLDER, 
 Chelsea DE SOETE - Chesney LOMBAERT, 
 Kayleigh DE SOETE en dochter Amy, 
          haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen; 

 
 

† Michel en Marie-José VAN HAUWAERT - TYVAERT en familie, 

Marcel en Lena VAN HAUWAERT -VAN COMPERNOLLE en familie, 

Daniël en Dorine VAN HAUWAERT - SNOECK en familie, 

Noël en Rita VAN HAUWAERT - DE MEULEMEESTER, 

           haar broers, schoonzussen, neven en nichten; 

 

De families VAN HAUWAERT - VAN COILLIE en GOETHALS. 

en aanverwanten. 
 
 
    
Wij zijn heel dankbaar voor de goede zorgen aan: 

dokter Geert Lambrecht, 

familiehulp, kinesist en het Wit-Gele Kruis, 

directie, dokters en verzorgend personeel van het St.-Andriesziekenhuis te Tielt, 

aan allen die haar liefdevol met zorg en vriendschap hebben omringd. 
 
 
 
Mogelijkheid tot rouwbetuiging via www.uitvaartzorgdebrauwere.be 
 
 
 
 
 
 
Rouwadres: 

t.a.v. Familie Magda VAN HAUWAERT 

Begrafenissen - funerarium Lambrecht, 8740 Pittem,Tieltstraat 48. 

 

 

              Uitvaartverzorging - Funerarium Eddy LAMBRECHT bvba 
                             Tieltstraat 48 - 8740 Pittem - 051/46.47.80 
              Condoleren kan ook via lambrecht.eddy@telenet.be  

. 

De leegte zonder jou is met geen pen te beschrijven. 
De leegte zonder jou zal altijd bij ons blijven. 
Voorgoed uit ons midden 
maar voor altijd in ons hart.  
 


