
The best and most beautiful things in the world cannot be 
seen or even touched. They must be felt with the heart.

Tinie De Smeyter
geboren te Ronse op 20 maart 1978

overleden te Ronse op 2 januari 2023

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons 
afscheid te nemen tijdens de plechtigheid, die zal 

opgedragen worden in de aula van het crematorium 
‘De Witte Bomen,̓ rue des Blancs Arbres 1A te 7911 Hacquegnies 

op zaterdag 7 januari 2023 om 11 uur, gevolgd door de 
bijzetting van de urne op de begraafplaats van Berchem.

Haar ouders
Johan en Rosa De Smeyter-Restiaen

Haar broer
Joost en Elsie De Smeyter-Rasschaert

Cas en Floor

Haar vele vrienden en vriendinnen

Condoleren via www.funerarium-bq.be

‘Leg maar je poppetje bij mij, Alice, bij Omie’

Mamske, Omie, tante Mie, Annemie, Mieke

Anne-Marie Van Malleghem 

 29 december 1960 – 24 december 2022

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 
te nemen in de Sint-Hermesbasiliek te Ronse op zaterdag 
31 december 2022 om 11 uur.

Na de rouwgroet in de kerk brengen wij mama naar de 
begraafplaats Hogerlucht.

Glenn Hoebeke
Evi Hoebeke en Bart Tytgat
Alice Tytgat en poppetje
Samen met haar zussen, broers, schoonbroers en schoonzussen, 
neven en nichten, vrienden en vriendinnen

U kan mama een laatste groet brengen op dinsdag en woensdag 
in het funerarium BQ, Peperstraat 20 te Ronse, van 14 tot 18 uur. 
Uw medeleven kan u betuigen via www.funerarium-bq.be 
of p/a funerarium BQ, Peperstraat 20, 9600 Ronse. 

Geen bloemen, liever een donatie voor het onderzoeksteam 
maag-, darm- en leverziekten van UZ Gent, waar u mama mee 
pleziert:
https:// www.crig.ugent.be/nl/steun-ons of via overschrijving op 
‘Fondsenwerving Ugent’
IBAN: BE26 3900 9658 0329 met referentie “CRIG”



Als je een vlinder ziet,  
pluk een bloemetje en denk aan mij... 
Omarm het leven. Wees blij.

Leef en besef hoe kostbaar ‘tijd’ is.  
Ontdek. En weet dat enkel licht  
het halen kan van de duisternis.

Het was kort,  
maar ik heb veel en graag gelachen. 
Genieten, deed ik met volle teugen.

Zolang ik in je gedachten huis, 
leef ik verder. 
Dat is geen leugen.

Funerarium BQ, Ronse - 0800/92 390


