
 

Omringd door allen die hij liefhad
is heden vredig heengegaan

de heer

André De Meyer
echtgenoot van mevrouw Francine De Loose

Geboren te Aalst op 24 juni 1935
 en overleden in het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis 

te Aalst op 22 juni 2019.

Gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk

Gewezen Secretaris Gezinsbond 
Gewezen Secretaris van de Kantgroep-Davidsfonds

________
 

Wij nodigen u vriendelijk uit om even stil te staan
bij het leven van André tijdens de afscheidsplechtigheid
die zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael, 

Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op

zaterdag 29 juni 2019 om 11.00 uur. 

Samenkomst in het Uitvaartcentrum vanaf  10.45 uur.
 

De asurne zal thuis een plaatsje krijgen

We zullen je missen

Hij zal altijd verder leven in de herinnering van: 

Zijn echtgenote
 Francine De Loose

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 Dirk en Ina De Meyer - Bouman
  Jeroen en Nathalie, Joeri, Finn 
  Steffie en Abdel, Nourdin, Nassim, Imran
  Jana
 Ann en Piet De Meyer - De Leeuw
  Pieter 
  Katrien
 
Zijn broer, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families: De Meyer - De Loose - Van der Burght - Cornet

Met dank aan zijn huisarts Dr. E. De Prez en de dokters en 
het verplegend personeel van het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis 
te Aalst.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan André in het 
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert van
maandag tot en met donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

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

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael 
  T.a.v. Familie De Meyer - De Loose
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

_________________________________________
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Sterven doe je niet ineens maar af  en toe 
een beetje, en ieder beetje dat je sterft

‘t is vreemd, maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelf  ontgaan, je zegt, 
ik ben wat moe, maar dan op een keer, 

dan ben je aan je laatste beetje toe.
 -T. Hermans - †


