
Bedroefd, doch dankbaar voor alles wat hij
voor ons betekende, delen wij u het overlijden mee van

de heer 

Willy De Dier
Weduwnaar van mevrouw Yvette Cherretté († 2005)
Levensgezel van mevrouw Juliana Van Cauwenbergh

Geboren te Erembodegem op 11 januari 1934
en omringd door zijn familie, overleden in het ASZ 

te Aalst op 20 januari 2020.
________

Gesterkt door de ziekenzalving
_________

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 

te nemen van Willy tijdens de uitvaartplechtigheid 
die zal plaatsvinden in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op 

zaterdag 25 januari 2020 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

Na de plechtigheid zal de crematie en de bijzetting van
de asurne op de begraafplaats te Haaltert plaatsvinden.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk op
zondag 23 februari 2020 om 10.15 uur

Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Juliana Van Cauwenbergh
 zijn levensgezellin
Danny De Dier (Salvatoriaan)
Petra en Ronny De Dier - De Win
 Kelly De Win en vriend Robin
 zijn kinderen en kleinkind
Ludwig en Lutgarde Van den Stock - Temmerman
 kinderen en kleinkinderen
Geert en Griet Van den Stock - Van de Velde
 kinderen
Hans en Sophie Van den Stock - Luts
 kinderen en kleinkinderen
 kinderen, klein -en achterkleinkinderen van Juliana

Zijn schoonbroers, schoonzus, neven en nichten
  

De families: 
             De Dier, Cherretté, Ghysens, De Cock, Van Cauwenbergh

Een woord van oprechte dank gaat uit naar zijn huisarts 
Dr. H. Van Der Stockt, de dokters en het personeel van 
het ASZ te Aalst.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Willy in
het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op
donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.

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

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
         t.a.v. familie De Dier - Van Cauwenbergh
         Stationsstraat 13, 9450 Haaltert     
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