
Met pijn in ons hart, maar met enorm veel dankbaarheid om wie ze was
en wat ze voor ons heeft gedaan, nemen we afscheid van

 Diane De Maesschalck
echtgenote van Gilbert Praet

geboren te Lochristi op 18 mei 1948 en zachtjes thuis te Zaffelare van ons heengegaan op 27 april 2022.

We zoeken troost bij elkaar en nemen met warmte en liefde afscheid van Diane 
tijdens de afscheidsplechtigheid in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi op

woensdag 4 mei 2022 om 11.00 uur. 

Samenkomst in het crematorium om 10.45 uur

Aansluitend volgt de crematie.

Nadien wordt de urne van Diane bewaard in haar vertrouwde omgeving.

We kozen voor thuisopbaring, 
je kan Diane een laatste groet brengen op de plaats dat zij haar paradijs noemde,

dit na telefonisch contact met Gilbert.

Lieve vrouw van Gilbert Praet

Lieve trotse mama van 
 Katrien Praet
 Nadine Praet en Hans Kesteloot

Allerliefste en fiere oma van
 Bram Goetschalckx
 Tibo Goetschalckx
 Emma Kesteloot
 Naomi Kesteloot

Zij leeft verder in de herinnering van
haar schoonmoeder Irma, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Uitvaartcentrum De Sporen,   
t.a.v. familie De Maesschalck  - Praet
Stationsstraat 60, 9185 Wachtebeke
www.uitvaartcentrumdesporen.be

Rouwadres:

online condoleren:



Diane De Maesschalck 

Het licht is zalig
en het is een weldaad 

voor de ogen de zon te zien
Hoe lang iemand ook leeft, 

laat hij genieten van elke dag
            Prediker 11,7-8

Veel dank aan onze familie, vrienden en buren die mama heel graag hebben gezien, 
jullie vriendschap betekende veel voor haar.

Een bijzondere dank ook aan het verplegend personeel van AZ Maria Middelares,  
Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis Aalst en de verpleging van het Wit Gele Kruis.
Mama had veel bewondering voor jullie, dank voor jullie liefdevolle zorgen.

Een oprechte dank aan haar huisartsen Patrick Haegens en Sara Van Thuyne 
voor de warmmenselijke betrokkenheid en het feit dat we jarenlang steeds bij jullie terecht konden.


