
Zwaar werden de dagen 
en lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten 
bij het ontbreken van de kracht. 

Maar ondanks je verlies 
van de strijd om het leven, 

heb je ons een heel stuk geluk 
en ontzettend veel liefde gegeven.

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 
nemen we afscheid van

MEVROUW

Martha Geurs
weduwe van de heer Jules Baert († 1981)

geboren te Meigem op 11 juli 1930 en van ons heengegaan 
in het W.Z.C. Leiehome te Drongen op 15 november 2018, 

gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie 
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden in de 

Sint-Martinuskerk (Leernsesteenweg) te Sint-Martens-Leerne 
op WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 om 10.30 uur, 

gevolgd door de bijzetting bij haar zoon Marc 
in de grafkelder op het plaatselijk kerkhof.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Carlos (†) Baert
 Annelies en Bart Baert - Danneels
  en kinderen
 Tim en Debbie Baert - Vanhove
  en kinderen

Rita en Ivan Baert - Verhelst
 Andy en Sandra Verhelst - Vandaele
  Lore
 Kelly en Stijn Verhelst - Van Deynze
  Hannah

Marc (†) Baert

Luc en Tania (†) Baert - Garrez
 Robby en Stefanie Baert - Dierick
  Elena
  Esmée
 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

en de families Geurs - Baert - Haerick - Everaert.

Met dank aan de directie, de vrijwilligers en het personeel 
van het W.Z.C. Leiehome te Drongen, 

haar trouwe buren: Marina, Maurice, Adeline, Wilfried en Isabel.

U kan een laatste groet aan Martha brengen 
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur 
en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag).

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Geurs - Baert
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95



MEVROUW

Martha Geurs
° 11 juli 1930 - † 15 november 2018 


