
DE HEER    Noël  Baert 
 

echtgenoot van mevrouw Marie-Thérèse Mylle  

 
 
 
 
 

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van

Landbouwer in hart en nieren 
 

Noël werd geboren te Lendelede op 20 mei 1940 
en is rustig ingeslapen in het AZ Delta te Rumbeke op 14 september 2022.   

Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 
 
 
 

We nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen 
in de kerk van de Heilige Familie aan het Ter Beursplein te Izegem (Bosmolens)  

OP WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022 OM 10.30 UUR. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur. 
 

Aansluitend begeleiden we Noël naar zijn laatste rustplaats 
op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede. 

 
Een laatste groet kan worden gebracht 

in het funerarium DEPOORTER 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  

elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 
.  
 

Rouwadres: 
Familie van de heer Noël Baert 

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
 

 

Voor altijd in het hart van:  
 

 zijn echtgenote:  
 

Marie-Thérèse Mylle 
 

 
zijn dochter, zoon, schoonzoon en kleinkinderen:  
 

Johan en Christel Lavens - Baert  

Sharon Lavens 
Shania Lavens en Arnoud 

 
Kurt Baert 

 

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:  
 

Daniël en Agnes Verhelle - Baert en familie  

Ghislain en Noëlla Delie - Mylle en familie  

Etienne Mylle - † Monique Dewulf - Ginette Verleye en familie  

† Roger en Alice Deconinck - Mylle en familie  

Gaby en Marie-Thérèse Mylle - Warlop en familie  

Pierre en Clara Demeulemeester - Mylle en familie  

Daniël en Sonja Mylle - Buyse en familie 
 

zijn verwante families: 
 

Baert - Gheysens en Mylle - Millecamps 
 

 De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 

zijn huisartsen: Dr. Herman Vanslambrouck en Dr. Else Spillebeen,  
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC ‘Aksent’ te Lendelede,  
de directie, de dokters en het personeel van het AZ Delta te Rumbeke 
en allen die hem met liefde, zorg en genegenheid hebben omringd.  

 
 
 

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem (051) 31.56.67 – Lendelede (051) 30.31.33   Drukhuis Balcaen

Wij willen je rust geven, 
al is vol droefheid ons hart 

Je lijden zien en niet kunnen helpen 
was onze grootste smart.


