
 
Diep bedroefd maar dankbaar 

voor de liefde die hij ons heeft gegeven,
melden wij u het heengaan van 

de heer

Eddy Lievens
echtgenoot van mevrouw Marie-Louise Minnaert

Geboren te Kerksken op 22 november 1949 en  
omringd door zijn familie overleden in

het ASZ te Aalst op 17 april 2019.

Gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
 zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Heldergem op

woensdag 24 april 2019 om 10.00 uur.

Na de crematie zal de asurne, in familiekring, worden bijgezet  
in het colombarium op de begraafplaats van Heldergem.

 
Samenkomst in de kerk om 9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op zondag 12 mei 2019 om 9.00 uur.

Dit melden u diep bedroefd:

Marie-Louise Minnaert
 zijn echtgenote
Geert en Sandy Wellens - Lievens
 Noor
 Kobe
 zijn kinderen & kleinkinderen
Willy Lievens (†) 
Frans en Linda Haezaert - Lievens 
 kinderen en kleinkinderen
Freddy (†) en Rita Limbourg - Minnaert 
 dochter en kleinkinderen
Dirk Minnaert 
 kinderen en kleinkinderen
 
 zijn zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten
 
De families : Lievens - Minnaert - Beernaert - Van der Haegen

Met dank aan zijn huisarts Dr. M. Welleman en de dokters en  
het verplegend personeel van het ASZ te Aalst.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Eddy in het 
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert 
op donderdag, vrijdag en dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael 
  T.a.v. familie Lievens - Minnaert
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Uitvaartzorg & Grafzerken   Bael   Haaltert - Denderhoutem  -  Mere   054/33 36 83

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden

Je hebt het met veel moed gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden

en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.†


