
“Nooit vragen, nooit klagen,
haar pijn in stilte dragen,
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.”



Vol verdriet maar met grote dankbaarheid 
nemen we afscheid van

Hannie BOTTERMAN
weduwe van Hubert MATTHYS 

geboren te Deurle op 22 januari 1930 
en zachtjes van ons heengegaan op 7 augustus 2019 

gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van NEOS en OKRA 

Lid van Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed DUNSA.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze 

op zaterdag 17 augustus 2019 om 11 uur. 
Daarna wordt Hannie naar haar laatste rustplaats gebracht 

bij haar echtgenoot op de begraafplaats te Astene.

Na de uitvaartliturgie is er gelegenheid tot condoleren.

U kan een laatste groet aan Hannie brengen 
in het funerarium DE BOEVER – DRIJOEL, Kouter 56 te Deinze, 

iedere weekdag van 17 tot 18u30 en op zaterdag van 17 tot 18u (niet op zondag).

Laat haar verder leven in mooie herinneringen.



Dit melden U :

Hans en Mieke MATTHYS – HUYS 
 Aline

Hein en Greet MATTHYS – HELLYN  
 Charlotte, Emiel en Pauline haar kinderen en kleinkinderen;

Camiel (†) en Paula (†) SIMOENS – BOTTERMAN 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Willy (†) en Monique (†) BOTTERMAN – ASTEUR 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Rik en Monique LE ROY – BOTTERMAN 
 kinderen en kleinkinderen

André en Arlette MATTHYS – BRAET en kinderen

 haar zusters, broer, schoonzusters, schoonbroers, neven en nichten;

De families BOTTERMAN – DHAEYERE en MATTHYS – FIERS

Met dank aan : 
de dokters en het verplegend personeel van AZ Maria Middelares, dienst Neurologie 
de mensen van Familiehulp 
haar thuisverpleging 
haar mantelzorgster Monique SOENENS

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be 
of rouwadres : Uitvaartzorg DE BOEVER-DRIJOEL 
t.a.v. de familie BOTTERMAN – MATTHYS 
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze St-Michielsdrukkerij, Kuurne




