
Grote dank aan dr. Huybrechts voor de decennialange goede zorgen 
en ondersteuning, tot op het allerlaatste moment. Grote dank ook 
aan het personeel en haar ex-collega's van Hof  ter Engelen. 
Zij hebben haar met open armen ontvangen en op een schitterende 
manier gezorgd voor een warme en intense thuisomgeving.

Rouwadres: t.a.v. de familie De Bus
Bleekmeersstraat 62 - 9160 Lokeren 
Online: uitvaartcentrum-vanlent.be

de families De Bus en Bavré.

 

haar kleinkinderen, 

haar zoon, 
Hans Bavré 

Patrick en Annie De Bus - De Bondt
Gertrude en Martin De Bus - De Vooght

Françoise en Filip De Bus - De Braekeleer

André † en Maria De Bus - Bosman

Mattias Bavré en Evie 
Eva Bavré

Lucien en Hilda De Bus - Berckmans

haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen,

Chris en Marie-Louise De Bus - Vandensteen

haar ouders,

haar neven en nichten,

José † en Frans  De Bus - De Ghendt

Gustaaf  † en Anna †  De Bus - De Cock 

mevrouw 

 Thérèse De Bus

 
We nemen afscheid van 

geboren te Zele op 24 maart 1944 en 
overleden te Lokeren op 13 juli 2020. 

Wij nodigen u vriendelijk uit tot een laatste groet 
aan Thérèse in uitvaartcentrum Van Lent, 

Bleekmeersstraat 62 te Lokeren, 
op vrijdag 17 juli 2020 van 18 tot 20 uur 

Omwille van de huidige maatregelen is het dragen van een 
mondmasker, bij het brengen van een laatste groet, verplicht. 

De crematie te Lochristi en de teraardebestelling van de urne 
op de stedelijke begraafplaats Bleekmeers te Lokeren, 

zal plaatsvinden in beperkte kring. 

"Het is genoeg geweest, lieve familie en vrienden. 
Wat ben ik blij en dankbaar om zelf  te hebben kunnen kiezen 

voor een definitief  afscheid van het leven. 
Treur niet teveel, ik voel mij eindelijk voorgoed verlost. 

Ik heb helaas geen evidente levensloop gehad, 
maar heb werkelijk genoten, echt waar, van elkeen 

met wie ik gedurende mijn leven tijd heb kunnen doorbrengen. 
Ik hou van jullie, veel liefs, geluk en liefde gewenst. 

Het ga jullie goed !" 


