
 
 

Na een vruchtbaar leven 
is van ons heengegaan

De heer

Roger D’Hondt

Weduwnaar van mevrouw Georgette De Rijck († 2012)

Geboren te Balegem op 13 juni 1932
en omringd door zijn familie, thuis overleden 

te Haaltert op 24 juni 2020.
_______

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te 

nemen van Roger tijdens de uitvaartplechtigheid die zal 
plaatsvinden in de kerk Sint-Gorik te Haaltert op 

woensdag 1 juli 2020 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf  9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Aansluitend begeleiden wij Roger naar zijn laatste rustplaats
en herenigen hem met Georgette in de familiegrafkelder

op de begraafplaats te Haaltert.

Dat hij ruste in vrede

Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Robert en Alice Uyttersprot - D’Hondt
Edwig en Denise (†) Van Rampelbergh - D’Hondt
Karel (†) en Simonne Van Opdenbosch - D’Hondt
 zijn zussen en schoonbroers
Broers, zussen, schoonzus, neven en nichten van wijlen Georgette  
 De Rijck
 
Herman en Greet De Cock - Uyttersprot
 Michaël en Isabelle, Amber
 Kenny en Caroline, Sky
Hans en Christa Uyttersprot - Herremans
 Kristof  en Dorien, Sylvie
 Elien
Geert en Hilde Kieckens - Vanrampelbergh
 Ymke
 zijn neven en nichten
De families: D’Hondt - De Rijck - Borreman - Steppe

Een woord van dank gaat uit naar zijn huisarts Dr. E. Geerts
en zijn beste vriend Paul.

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

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

Rouwadressen: ‘s Gravenkerselaar 56 - 9450 Haaltert
  t.a.v. familie D’Hondt

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

Laat nu je lieve handen rusten
ze hebben zoveel gedaan

Ze droegen ‘s levens lasten en lusten
en brachten altijd vreugde aan†


