
Bedroefd maar dankbaar
nemen we afscheid van

de heer 

Frans Eeman
weduwnaar van mevrouw Lea Van Melkebeek († 2013)

Geboren te Outer op 6 januari 1924 en omringd door zijn familie
overleden in het WZC Wilgendries te Aspelare op 4 december 2019.

Gesterkt door de ziekenzalving
Gewezen lid kerkraad Outer

_________
 

Dankbaar om zijn leven onder ons 
nodigen wij u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
rond de asurn van Frans, tijdens de uitvaartplechtigheid,
die zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Outer op 

woensdag 11 december 2019 om 11.30 uur.

Nadien begeleiden wij Frans naar zijn laatste rustplaats 
op de begraafplaats te Outer.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.20 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is mogelijkheid tot condoleren na de dienst.

Bloemen, noch kransen

Niemand op deze aardse wereld
is geboren om te blijven
maar het beeld dat je
achterlaat blijft eeuwig bestaan

Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

 Marc en Marleen Eeman - Van Boxstael
  Tijs
 Dirk en Betty Eeman - Bogaert
  Griet en Gert, Floor, Daan
  Fien en Kurt, Jul, Ciril
 André (†) en Els Vlassenbroeck - Eeman
  Koen en Charlotte, Elise
  Tom en Lindsey, Tibo, Senne
  Stijn en Marissa
 
Zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

De families: Eeman - Van Melkebeek - De Winne - Bombeek

Met dank aan zijn huisarts Dr. L. Van Schelvergem, de directie 
en het personeel van WZC Wilgendries te Aspelare, 
de thuisverpleging en familiehulp voor al hun goede zorgen.

Een laatste groet kan gebracht worden aan Frans in het 
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op 
vrijdag en maandag telkens van 18.00 tot 19.00 uur

Condoleren kan ook online via www.begrafenissen-bael.be 

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
         t.a.v. familie Eeman
         Stationsstraat 13, 9450 Haaltert
      

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

†


