
Met stil verdriet en pijn,
maar dankbaar om zoveel mooie momenten,

nemen we afscheid van

De heer

Robert Van der Meeren
Echtgenoot van mevrouw Gaby Grootvriendt

Geboren te Ninove op 24 januari 1950
en omringd door zijn familie, thuis overleden te Haaltert

op 6 januari 2020.

Wij nodigen u uit om even stil te staan bij het leven van Robert
 tijdens de afscheidsplechtigheid, die zal plaatshebben in de

aula van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op

Zaterdag 11 januari 2020 om 14.30 uur.

De asurne zal thuis, in zijn vertrouwde omgeving, een plaatsje krijgen.

Samenkomst aan de aula vanaf 14.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Bloemen noch kransen

Dit melden u

Gaby Grootvriendt
 zijn echtgenote
Kris en Elsy Van der Meeren - Thienpondt
Bart en Katleen Van der Meeren - Hameryck
 zijn kinderen
Kiara Van der Meeren en vriend Yens
Gianni Van der Meeren
 zijn kleinkinderen

Rik en Lieve Van der Meeren - Van Den Berghe, kinderen en kleinkinderen
Guido en Hilda Chiau - Van der Meeren, kinderen en kleinkinderen
Jan en Marcia Van der Meeren - Cornelis, kinderen en kleinkinderen
Roger en Maria Impens - Van der Meeren, kinderen en kleinkinderen
Irène (†) Van der Meeren, kinderen en kleinkinderen
Daniël en Lutgarde Michiels - Van der Meeren, kinderen en kleinkinderen
Marc en Bernadette Van der Meeren - Remory, kinderen en kleinkinderen
Noël en Det De Kimpe - Van der Meeren, kinderen en kleinkinderen
Victor (†) en Suzanne Van Impe - Grootvriendt, kinderen en kleinkinderen
Serge en Iliane Janssens - Grootvriendt en kind
 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families: Van der Meeren - Grootvriendt - Deleu - Smet

Een woord van oprechte dank gaat uit naar zijn huisarts Dr. M. Welleman, 
de thuisverpleegsters Isabelle, Tina en Mayté.

Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet aan Robert in het Uitvaartcentrum Bael,
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op woensdag en donderdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
           t.a.v. familie Van der Meeren - Grootvriendt
                      Stationsstraat 13, 9450 Haaltert

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

Je genoot van het leven
als ware het een feest

Wij vergeten nooit 
hoe bijzonder je bent geweest.†


