
 

 

 

 

 

Dankbaar om de liefde die zij ons gaf  

en om de vriendschap die van haar is 

uitgegaan nemen we afscheid van. 

   

† 
                           

Mevrouw 

Thérèse Schouppe 
weduwe van Leon De Schrijver(† 2002) 

 

 

Geboren te Denderhoutem op 19 februari 1926 

en godvruchtig overleden in het OLV Ziekenhuis te Aalst 

 op 6 juni 2021. 

 

  

   Dit melden u met diepe droefheid: 
 

   Chris en Juul De Schrijver - Mertens 

   Pieter en Daisy Mertens - Thijs 

   Victor en Louis 

 

   Bit en Eric De Schrijver - Creytens 

   Juul en Louise Creytens - Kiekens 

   Jeroom en Fran Creytens - Boulembercq 

 

   Maddy en Danny De Schrijver - Van Schandevijl 

   Ward en Marie Van Schandevijl - Heremans 

   Emma Van Schandevijl   
 
       haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 
        
 

________ 
 
 
 

   Met dank aan haar huisarts, het thuis en verplegend  

   personeel van het OLV Ziekenhuis te Aalst  

   voor de goede zorgen. 

 

 

   Condoleren online via www.begrafenissen-verbeiren.be 

   Rouwadres: 

   Uitvaartzorg Verbeiren 

   Hogeweg 27, 9320 Erembodegem 

   Ter attentie van Familie De Schrijver - Schouppe 

 

 

De uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting in  

de familiegrafkelder op de begraafplaats van Denderhoutem  

heeft plaatsgevonden in alle intimiteit. 

 

 

Dat zij rust in vrede. 



 

 
Begr. & Grafz. Verbeiren Erembodegem - Aalst 053/78 73 18 

 

 

 

Lieve mama, oma, grote oma 

 

Jammer genoeg moeten we afscheid van je nemen. 

Dit valt ons allemaal zwaar. We zijn enorm dankbaar 

voor de vele mooie herinneringen die we hebben en zullen 

deze voor altijd blijven koesteren. 

Je was gelukkig met het gewone dat het leven iedere dag bood. 

Je familie was je rijkdom, je trots, je interesse. 

Samen met papa/opa hebben jullie met volle teugen genoten 

van jullie welverdiend pensioen. 

Jullie waren heel verschillend, papa heel actief en jij heel rustig. 

Het werd stil in huis na zijn dood, maar jij bleef het  

centrale contactpunt van de familie, altijd interesse in het  

reilen en zeilen van iedereen. 

 

We zullen je zo hard missen in duizend kleine dingen,  

elke minuut van elk uur elke dag. 

We zullen je nooit vergeten. Bedankt voor alles. 


