
†
Iemand die ons zo dierbaar is, 

moeten wij nu uit handen geven

De heer

Emilien Herman Heyse
Echtgenoot van mevrouw Adrienne Van Den Bossche

Geboren te Outer op 8 juni 1931 en overleden in Zorgdorp 
De Pastorij te Denderhoutem op 2 januari 2021.

Gesterkt door de ziekenzalving
___

Gewezen voorzitter van de kerkfabriek van de Sint-Antonius 
van Paduakerk te Lebeke

Meubelmaker en schrijnwerker

De uitvaartplechtigheid zal, gezien de huidige maatregelen, plaatsvinden
in beperkte familiekring in de Sint-Antonius van Paduakerk

te Lebeke (Outer) op

donderdag 7 januari 2021 om 10.00 uur.

Aansluitend begeleiden wij Emilien naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats te Nederhasselt.

De dertigsten zullen gehouden worden in de Sint-Sixtusabdij 
te Westvleteren.

De plechtigheid kan live gestreamd worden 
via www.solitprojects. be met toegangscode SG8N2X

Hij zal voort leven in de herinnering van:

 

Adrienne Van Den Bossche

 zijn echtgenote

Marleen en Roger Heyse - Stammeleer, kinderen en kleinkinderen

Marc en Josiane Heyse - Coignau, kinderen en kleinkinderen

Marina en Peter Heyse - Houlleberghs en kinderen

Peter en Els Heyse - Van Den Steen en kinderen

Ria en Eddy Heyse - Van Hulle en kinderen

 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn broers, zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families: 

Heyse - Van Den Bossche - De Bruyn - De Spiegeleer - De Clercq
 

Een woord van oprechte dank aan zijn huisarts Dr. C. Van Der Elst, 

de directie en het personeel van Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem 

en het verplegend en verzorgend personeel van Thuiszorg en Familiehulp 

voor al hun goede zorgen.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet in het 

Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op maandag, dinsdag 

en woensdag telkens van 19.00 tot 20.00 uur.

Condoleren kan ook online via www.begrafenissen-bael.be
 

Rouwadres: Pastorijweg 2 - 9450 Denderhoutem

          T.a.v. Familie Heyse - Van Den Bossche
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