
 

Liefdevol nemen wij afscheid van 
 

 

mevrouw 

Anna Bettens 
 weduwe van de heer Maurice De Ketele († 1966) 

 
 

Geboren in Waregem op 19 maart 1927 

en thuis in Nokere van ons heengegaan op 10 mei 2020. 

 
Door de richtlijnen opgelegd van de Nationale Veiligheidsraad (Covid-19) 

zal de uitvaartdienst in beperkte familiekring plaatsvinden 

in de Sint-Ursmaruskerk in Nokere. 

 
Anna zal rusten bij haar echtgenoot in de familiekelder op de begraafplaats in Nokere. 

 
Er is geen begroeting in het uitvaartcentrum, 

bewaar het beeld van Anna in uw fijne herinneringen. 

Uw medeleven betuigen kan online via: www.vanhoutteghemfunerals.be 

  

           Zij blijft voor altijd verder leven in het hart van: 

 

Antoon en † Anita Planckaert - De Ketele, 

Fabrice en Roslien Corbanie - Planckaert, 

 
 

André en Rita Vaernewyck - De Ketele, 

 
 

Marc en Nadine De Ketele - Christiaens, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    haar kinderen en kleinkinderen; 

 
 
 

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van de families: 

Bettens - Laros en De Ketele - Balcaen. 

 
Onze oprechte dank aan: 

 

	haar	huisarts	Dr.	Els	Deroose,	

de	thuisverpleging	van	het	Wit-Gele	Kruis	

en	speciale	dank	aan	haar	schoonbroer	Kamiel	voor	de	goede	zorgen. 
 

 
 
 

 Rouwadres:			
 

Familie Anna Bettens, p/a Vanhoutteghem Funerals 
Marcel Windelsstraat 19 - 8790 Waregem. 

  VANHOUTTEGHEM    Waregem      T 056 60 21 50 



Moe, 
 

Bij het afscheid vandaag komt jouw leven voorbij in stil verdriet. 
Anna en haar mooi gezin, tot pa, plots het aardse verliet. 

Al vroeg stond je er alleen voor, je bleef moedig en zette door. 
Je was voor ons de lieve moe: 

 zorgzaam en sterk, altijd klaar, verzette bergen werk, 
steeds bezorgd om je kinderen en familie je hele leven lang. 

Zoals jij voor ons hebt gedaan, hebben wij tot het einde voor jou gedaan, 
zo kon je in jouw huisje vreedzaam heengaan. 

Wat blijft is de mooie herinnering vol warmte, dankbaarheid en waardering. 
Moe, we willen je iets beloven… nooit zal jouw lichtje in ons hartje doven, 

leef vredig hierboven. 
 

Je kinderen en familie 

Anna Bettens  

° Waregem, 19 maart 1927 

† Nokere, 10 mei 2020 


