
Met stil verdriet
nemen wij afscheid van

De heer

Edward Lobyn
Weduwnaar van mevrouw Paula Adriaens († 1993)

Geboren te Denderhoutem op 2 januari 1933
en omringd door zijn familie, overleden in Zorgdorp De Pastorij

te Denderhoutem op 17 september 2020.

Gesterkt door de gebeden van de kerk
______

 
Wij nemen afscheid van Edward tijdens de uitvaartplechtigheid

die zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op

vrijdag 25 september 2020 om 10.00 uur.

Aansluitend begeleiden wij Edward naar zijn laatste rustplaats
in de familiekelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

Samenkomst in de kerk vanaf  9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren op de begraafplaats.

De namis zal plaatsvinden in voornoemde kerk 
op zaterdag 24 oktober 2020 om 18.00 uur.

Het dragen van een mondmasker en afstand houden 
zijn vanzelfsprekend.

Dat hij ruste in vrede

Hij zal altijd verder blijven leven in de herinnering van:

Suzanne (†) en Jozef  (†) Lobyn - Adriaens
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Petrus (†) en Godelieve (†) Lobyn - Adriaens
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Josephine en Gaston (†) Lobyn - Caeyman
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
René (†) en Maria (†) Adriaens - De Smet
 kinderen en kleinkinderen
Gaston (†) en Camilla (†) Adriaens - Killemaes
 kinderen en kleinkinderen
 zijn zus, neven en nichten

De families: Lobyn - Adriaens - Matthijs - Faut

Een dankwoord aan zijn huisarts Dr. M. De Schryver en 
het personeel van Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet aan 
Edward in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 
9450 Haaltert op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

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

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael, 
        T.a.v. familie Lobyn - Adriaens
        Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Bloemen noch kransen
____________________________________________________________________ 

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

†
Het leven is als een kaars,

zij brandt langzaam op 
en plotseling is de vlam gedoofd...


