
 
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.

  
Diep bedroefd maar vervuld  

van zoveel mooie herinneringen, 
nemen wij afscheid van 

 
de heer

Francesco 
Van Vaerenbergh

Geboren te Ravensburg op 23 juli 1944 en 
omringd door zijn familie overleden in het WZC Wilgendries

te Aspelare op 10 juli 2019.
 

Gesterkt door de ziekenzalving

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit 
op de afscheidsplechtigheid die zal plaatsvinden in de 

Sint-Pietersbandenkerk te Welle op 
 

vrijdag 19 juli 2019 om 10.00 uur.

Aansluitend begeleiden wij Francesco naar zijn laatste
rustplaats op de begraafplaats te Welle.

Samenkomst in de kerk om 9.50 uur. 
 

De offerande wordt aanzien als rouwgroet. 

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de dienst. 

 
Laat Francesco verder leven in uw herinneringen

Dit melden u met droefheid:

Fabio en Pascale Van Vaerenbergh - De Brabanter
Rino en Nancy Van Vaerenbergh - Hertveldt
 zijn kinderen
Talia en Maxime Van Vaerenbergh - Dewijse
 Felia
Joni en Merel Van Vaerenbergh - De Vos
Luna Van Vaerenbergh
 zijn kleinkinderen en achterkleinkind
Malou en Georges (†) Van Vaerenbergh - Gofflot
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Oviella en Jean-Pierre (†) Van Vaerenbergh - Van Eys
 kinderen en kleinkinderen
Lilia en Kris (†) Van Vaerenbergh - Biebaut
 zijn zussen, neven en nichten

De families: Van Vaerenbergh - Franceschi

Een woord van dank gaat uit aan de dokters van huisartsenpraktijk
Aspelare en de directie en het personeel van het WZC Wilgendries
te Aspelare voor de jarenlange goede zorgen.
 
U kan een afscheidsgroet brengen aan Francesco in   
het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op  
maandag en dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
 
Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be 

Rouwadres:    Uitvaartzorg Bael 
t.a.v. familie Van Vaerenbergh

        Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

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

†


