
†
 

Met stil verdriet nemen we afscheid van  
 

de heer  

Gilbert De Pauw  
 

echtgenoot van mevrouw Erna Vijverman 
 

Geboren te Denderhoutem op 8 november 1943
en in familiekring, thuis overleden te Haaltert op 9 juni 2019.

____
Gesterkt door de ziekenzalving

Lid van wandelclub “De IJsbrekers”
____

De uitvaartplechtigheid rond de asurne,
 waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal 

plaatsvinden in de kerk van Sint-Gorik te Haaltert op 
 zaterdag 15 juni 2019 om 11.30 uur.

Samenkomst in de kerk om 11.20 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Daarna begeleiden wij Gilbert naar zijn laatste rustplaats
in het urnegraf op de begraafplaats van Haaltert.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op zondag 14 juli 2019 om 10.15 uur. 

Dit melden u:

Erna Vijverman
 zijn echtgenote
Nico en Mieke De Pauw - De Vulder
 zijn kinderen
Beau De Pauw
 zijn petekind
Frans (†) en Julia (†) De Pauw - De Vuyst
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Willy en Maria Jacobs - De Pauw
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Roger en Iliane De Boom - Vijverman
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 zijn zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

De families De Pauw - Vijverman - Raes - Huybrecht

Met dank aan zijn huisarts Dr. H. Van der Stockt en 
de thuisverpleegsters Ingrid en Christel voor hun goede zorgen.
 
Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Gilbert in 
het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert
op woensdag en donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
 
Condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be 
 
Rouwadres:    Uitvaartzorg Bael 

t.a.v. familie De Pauw - Vijverman 
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

 
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.


