
 
 

Met stil verdriet nemen we afscheid van
 

de heer
 

Paul Van Melkebeek
 

weduwnaar van mevrouw Eugenie De Grave († 1988)
 

Geboren te Outer op 14 februari 1932 
en omringd door zijn familie, overleden in 

het Domein Castelmolen te Meerbeke op 1 juli 2019. 

Gesterkt door de ziekenzalving.
 

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de kerk van Sint-Amandus te Outer op 

 vrijdag 5 juli 2019 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren 
bij het buitengaan van de kerk.

Na de plechtigheid herenigen wij Paul en Eugenie
in het familiegraf op de begraafplaats van Ninove.

Dit melden u : 

Jan en Rita Van Melkebeek - Naulaerts
Rik en Carine Van Melkebeek - Boon
Jo en Veronique Van Melkebeek - Spiltoir
 zijn kinderen
Jo en Anneleen Vanhees - Van Melkebeek, Anaïs, Lars
Joris en Sandra Van Melkebeek - Maggen, Lise
Wouter en Ilse Van Melkebeek - Coolkens, Gaston
Glenn en Karlien Grosemans - Van Melkebeek
Daan en Nele Sichien - Van Melkebeek, Fleur, Chloé
Gert en Shertha Van Melkebeek - Cassaer
 zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen
Alfonsa Priëels († 2017) 
 zijn levensgezellin

Zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families Van Melkebeek - De Grave - Bombeek - Van Vaerenberg

Met dank aan zijn huisarts Dr. Van Liefferinge en de directie en 
het personeel van het Domein Castelmolen te Meerbeke voor 
de goede zorgen.

Condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be 

Rouwadres:    Uitvaartzorg Bael
        t.a.v. familie Van Melkebeek 
        Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert 

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

Je vader blijft je vader, zo eigen en vertrouwd
Je wil hem niet graag missen omdat je van hem houdt

Maar eens dan komt de dag dat je hem moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan†


