
Je vader blijft je vader, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen omdat je van hem houdt.

Maar eens dan komt de dag dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel

mooie momenten, nemen we afscheid van 

De heer 

Frans Van Langenhove 
 

Weduwnaar van mevrouw Suzanne Ganseman († 2019)
Geboren te Erembodegem op 14 mei 1924 en omringd door zijn familie, 

overleden in het OLV Ziekenhuis te Aalst op 13 augustus 2020.

Gesterkt door de ziekenzalving. 

Wij nemen afscheid van Frans tijdens de uitvaartplechtigheid, die gezien de huidige omstandigheden

zal, plaatsvinden in beperkte kring, in de kerk Sint-Pietersbanden te Welle op 

woensdag 19 augustus 2020.

Aansluitend begeleiden wij Frans naar zijn laatste rustplaats waar wij Frans en Suzanne 
 herenigen in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Welle.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid. 

 
Wij vragen u om de opgelegde gezondheidsmaatregelen zijnde afstand houden

en het dragen van een mondmasker te respecteren alstublieft.

Dank voor uw begrip in deze uitzonderlijke periode die ons allen treft.

Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Liliane en Marijke Van Langenhove - Baillien
Lieve en Rudy Van Langenhove - Boels
Hugo Van Langenhove
Jan Van Langenhove
Bart en Hilde Van Langenhove - Van Geyt
 zijn kinderen

Ann en Sven Vlasschaert - De Meyer
 Luna, Robbe, Kato, Sarah
Els Vlasschaert 
 Thomas, Katrijn, Tijl
Wouter en Valérie Boels - Vanautryve
Peter en Nikki Boels - Jönsson
Stijn en Vicky Van Langenhove - Saelens
Eline Van Langenhove
Nils Van Langenhove
Axel Van Langenhove
Detlev Van Langenhove

 zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen
Zijn neven en nichten

De families: Van Langenhove -  Ganseman - Vijverman - D’Haeseleer en Taecke

Met dank aan Dr. D. Slagmulder, het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, Familiezorg, 
in het bijzonder aan Brigitte en Hilde en de dokters en verpleegkundigen van afdeling
Geriatrie van het OLV Ziekenhuis te Aalst.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Frans in het Uitvaartcentrum Bael 
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op vrijdag van 18.00u tot 19.00u.

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael  
T.a.v. familie Van Langenhove - Ganseman
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
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