
†
Omringd door de liefde van ons allen

is van ons heengegaan

de heer

Etienne Heyse
weduwnaar van mevrouw Agnes Souffriau († 1996)

Geboren te Denderhoutem op 23 augustus 1932
en omringd door zijn familie, overleden in 

het WZC Sint-Jozef  te Haaltert op 2 maart 2020.

Gesterkt door de Ziekenzalving

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te
nemen van Etienne, tijdens de uitvaartplechtigheid die

zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op

vrijdag 6 maart 2020 om 11.30 uur.

Nadien begeleiden wij Etienne naar zijn laatste rustplaats
waar wij hem herenigen met Agnes, in de familiegrafkelder

op de begraafplaats te Denderhoutem.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf  11.00 uur.

De namis zal opgedragen worden in de kapel van het WZC Sint-Jozef
te Haaltert op zondag 19 april 2020 om 10.00 uur.

Dat hij ruste in vrede

 Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

 Sonja en Jef  Heyse - Van der Straeten
 zijn kinderen
 Liesbeth en Karel Van der Straeten - Sunaert
 zijn kleinkinderen
 Tuur Sunaert
 Gust Sunaert
 zijn achterkleinkinderen
 Antoine en Yvonne (†) Heyse - Van Rossen
  kinderen en kleinkinderen
 André en Yvette Heyse - Hamerijck
  en kinderen (†)
 Julienne en Georges Souffriau - Slagmulder
  kinderen en kleinkind
 Herman Souffriau
 zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
 
 De families: Heyse - Souffriau - Raes - De Haen

 Met dank aan de directie en het personeel van het WZC Sint-Jozef  te Haaltert, zijn broers,
 schoonbroers en schoonzussen.
 Een speciaal woordje van dank aan zijn nicht Darry Slagmulder voor de goede zorgen.

 Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Etienne 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 Heyse - Souffriau
          Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

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

In alle stilte ben je weggevaren
maar je blijft in ons verder leven.


