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Verdriet en dankbaarheid gaan samen

 nu wij afscheid nemen van
 

de heer 

Willy Van Londersele
 

echtgenoot van mevrouw Maria Botteldoorn

Geboren te Haaltert op 9 oktober 1939 en plotseling
 overleden in het O.L.V. Ziekenhuis te Aalst op 19 augustus 2019.

Gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk

 

Wij nodigen u uit om samen met ons Willy te herdenken
 tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden 

in de kerk Sint-Gorik te Haaltert op
 

zaterdag 24 augustus 2019 om 10.00 uur. 

De crematie gevolgd door de bijzetting van de asurne zal nadien  
in alle intimiteit plaatsvinden op de begraafplaats te Haaltert. 

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur. 

De offerande wordt aanzien als rouwgroet. 

Er is mogelijkheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk  
op zondag 29 september 2019 om 10.15 uur. 

 
 DAT HIJ RUSTE IN VREDE 

Dit melden u diep bedroefd:

Maria Botteldoorn 
 zijn echtgenote 
Filip en Cynthia Van Londersele - Van Driessche 
 zijn kinderen
Jayson Van Londersele 
Warre Van Londersele 
Yentel Van Londersele
 zijn kleinkinderen
Joris en Valerie Van Vaerenbergh - De Vos 
 Lucas 
 zijn petekind
Julien (†) en Gabriëlle (†) Scheerlinck - Van Londersele 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
Jozef (†) en Yvonne (†) Van Londersele - Huybrecht 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Frans (†) en Denise (†) Van Lul - Van Londersele - Jean (†) Heyvaert,  
 kinderen en kleinkinderen
Willy (†) en Sonia (†) Botteldoorn - Van Durme
Julien en Frida Van Impe - Botteldoorn 
 en kinderen
 zijn  schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families: Van Londersele - Botteldoorn - Bael - De Schutter

Een woord van dank  aan zijn huisartsen Dr. M. De Schrijver en Dr. G. Van Steenlandt,  
de verpleegsters van Solidariteit voor het Gezin, de dokters en het personeel van het 
O.L.V. Ziekenhuis te Aalst voor hun uitstekende zorgen.

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

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

 
Uitvaartzorg & Grafzerken  Bael  Haaltert  Denderhoutem  Mere  053/83 32 35

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn. 
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel onterecht.

Je wilde nog graag verder maar 
verloor dit gevecht.


