
†
Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar

om zoveel mooie momenten
nemen we afscheid van

de heer 

Petrus D’Hondt
Echtgenoot van mevrouw Godelieve Gees

Geboren te Heldergem op 24 september 1933

en omringd door zijn familie, overleden 

in het ASZ te Aalst op 9 december 2020.

__

De afscheidsplechtigheid zal, gezien de huidige omstandigheden,
plaatshebben, in intieme familiekring, in de aula 

van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op 

woensdag 16 december 2020 om 14.00 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne 
in het urnegraf op de begraafplaats te Heldergem.

In deze uitzonderlijke periode kunnen we Petrus en zijn familie 
omringen met onze warmte door een kaarsje 

voor hen aan te steken.

Dat hij ruste in vrede

Dit melden u 

Godelieve Gees
 zijn echtgenote

Harry en Martel D’Hondt - De Cock

Mireille en Dirk D’Hondt - D’Haemers zijn kinderen

Els en Philippe, Merel, Noor

Shari en Hervé 

 zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Mariette (†) en Ernest (†) D’Hondt - Muylaert

 kinderen en kleinkinderen

Elise D’Hondt (†)

Estelle en Edward Gees - Goossens

 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Herman en Liliane Gees - Van Vaerenbergh

Marleen en Hector (†) Gees - De Ryck

 kinderen en kleinkinderen

 zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families: D’Hondt - Gees - Haesaert - De Pelsmaker

Een woord van oprechte dank aan groepspraktijk Bambrugge, 

de directie en het personeel van WZC Sint-Vincentius te Aaigem 

en de afdeling Geriatrie van het ASZ te Aalst.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet in het Uitvaartcentrum 

Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op vrijdag en maandag

telkens van 19.00 tot 20.00 uur.

Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres:  Uitvaarcentrum Bael t.a.v. familie D’Hondt - Gees
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

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

Wanneer gij verdrietig zijt,
blikt dan opnieuw in uw hart
en gij zult zien dat ge weent

om wat u vrede schonk


