
‘t Afscheid valt zwaar.
Met grote droefheid geven wij kennis

van het overlijden van

de heer 

Etienne Baeyens
Echtgenoot van mevrouw
Antoinette Van der Veken

Geboren te Erpe op 8 januari 1943 en omringd door zijn familie,
overleden in Palliatieve Eenheid Charon te Aalst op 23 augustus 2020.

 
Wij nemen afscheid van Etienne tijdens de afscheidsplechtigheid, 

die zal plaatsvinden in de aula van het crematorium Siesegem,
Merestraat 169, 9300 Aalst op 

donderdag 27 augustus 2020 om 15.00 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in de urnegrafkelder op de begraafplaats te Erpe.

De crematie heeft vooraf  plaatsgevonden.

Samenkomst aan de aula vanaf  14.45 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Omwille van de aanhoudende coronamaatregelen zal 
de afscheidsplechtigheid doorgaan in beperkte kring.

Afstand houden en het dragen van een mondmasker zijn vanzelfsprekend.

Niemand zal ons ooit ontnemen
wat gij ons altijd hebt gegeven Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Antoinette Van der Veken
 zijn echtgenote
Marc Baeyens en vriendin Lut
Steven Baeyens
Gerda en Gunther Schelfhout - Leeman
Katia en Marc Schelfhout - Sleeuwagen
 zijn kinderen
Kevin Baeyens en vriendin Vicky
Jarne Baeyens
Kenny en Kerenza Sleeuwagen - Getteman, Sem
Dorien Sleeuwagen en vriend Michaël
 zijn kleinkinderen en achterkleinkind
Eddy en Nicole Monsieur - Baeyens, Helga (†) en kleinkind
Marcel en Annie Van Cakenbergh - Baeyens, kinderen en kleinkinderen
Albert (†) en Irène (†) Cosyn - De Brouwer, kinderen en kleinkinderen
Luc en Erna De Clippeleer - De Brouwer, kinderen en kleinkinderen
Annie Van der Veken (†) en dochter Anita Lammens en kinderen
Willy en Mariette Van Der Biest - Van der Veken, kinderen en kleinkinderen
Roger en Irma Bauwens - Van der Veken, kinderen en kleinkinderen
Albert en Magda Van der Veken - Missotten, kinderen en kleinkinderen

 zijn zussen , schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families: Baeyens - Van der Veken - De Smaele - De Moor

Een woord van oprechte dank aan zijn huisarts Dr. G. Goossens en de dokters en verpleegkundigen
van Palliatieve Eenheid Charon te Aalst voor al hun goede zorgen.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Etienne in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 
9450 Haaltert op dinsdag en woensdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

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

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
  T.a.v. familie Baeyens - Van der Veken
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
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