
Mariette Verhue, zijn echtgenote. 

 
Martin Baert en Relinde Jaspers, 
 Eva Baert en Michael Liebl, 
 Viktor Baert en Sien Pottie, 
 Sarah Aspeslagh en Ludovic Santens, 
  Adam Aspeslagh-Hanafy 
 Lena Aspeslagh en Bryan De Backere, 
 
Paul Baert en Maureen Decavele, 
 Ruben Baert en Charlotte Nys, 
  Mauro Nys-Baert 
 Karen Baert - † Cédric De Batselier - Glen Gorris, 
   zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

 
Zijn zus Julienne en schoonbroer Michel, zijn zus Agnes, 
zijn broer Remi, zijn schoonzussen Maria en Martha, 
neven en nichten. 

 
De families Baert - Naessens 
               en Verhue - Hostijn. 

 
Dank aan zijn huisdokters Ververken (Deerlijk) en 
Vanneste (Kortrijk), de dienst Wit-Gele Kruis, 
de thuisverpleging Integra Kortrijk, de dienst Familiehulp, 
de directie, dokters en het personeel van het AZ Groeninge 
en de Palliatieve Eenheid “Ten Oever” te Kortrijk en 
de directie, het personeel en de medebewoners van 
het wzc Sint-Vincentius te Kortrijk. 
Bijzondere dank aan Willy en Martine voor de vele hulp. 
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Ieder van ons 
is een stofkorrel 
die de wind van het leven optilt 
en weer laat vallen. 

F. Pessoa 

 
Dankbaar om het lang en gelukkig samenzijn, 
maar diepbedroefd, nemen wij afscheid van 

 

Maurits Baert 
echtgenoot van Mariette Verhue 

 
geboren te Wortegem op 3 mei 1934 en 

overleden te Kortrijk op 2 december 2020, 
gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 
Lid van OKRA. 

Lid van de Vriendenkring Derde Leeftijd Statiewijk. 

 
Als gevolg van de huidige Corona maatregelen 
nemen wij in beperkte kring afscheid van pa. 

Wij danken u voor uw begrip. 
 

Nadien volgt de bijzetting in de familiekelder 
bij zijn schoonbroer Lucien op de begraafplaats te Deerlijk. 

 
Voor een moment van stilte kunt u Maurits 

een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum 
Vandercruyssen, Windhalmlaan 2 te Sint-Lodewijk - Deerlijk, 

op vrijdag 4/12 en maandag 7/12 van 15 tot 18.30 uur 
en zaterdag 5/12 van 15 tot 17.30 uur. 

 
Rouwadres: Familie Maurits Baert 

p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 

of via www.messiaen.be 

Vader, pépé Maurits 
was een eenvoudig en gelovig man. 
Een wever die hield van werken in de hof. 
Maar zijn prachtigste bloem was mémé Mariette. 

Heel zijn leven putte hij kracht en troost in het gebed. 

 
Kom binnen. 
Het hiernamaals, dat is je woning. 
Je kent ze, de grote bomen. 
Ze moeten vastgeworteld staan in de aarde, 
maar hun gebladerte wiegt naar de hemel. 
De vogels, die vinden er hun rustplaats. 
Laat Mij nu jouw rustplaats zijn. 
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