
Veel te vroeg en onverwachts Veel te vroeg en onverwachts 
is van ons heengegaanis van ons heengegaan

Timothy Van ImpeTimothy Van Impe
Zoon van Alberto en Viviane Zoon van Alberto en Viviane 

Van Impe - D'HerdeVan Impe - D'Herde

Geboren te Jette op 12 april 1993 en overleden Geboren te Jette op 12 april 1993 en overleden 
te Dendermonde op 14 september 2021te Dendermonde op 14 september 2021

_______ _______ 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Timothy tijdens de plechtigheid die zal plaatsvinden, van Timothy tijdens de plechtigheid die zal plaatsvinden, 

in beperkte kring, in de aula van het crematorium in beperkte kring, in de aula van het crematorium 
Siesegem te Aalst.Siesegem te Aalst.

Aansluitend volgt de crematie, gevolgd door de uitstrooiing Aansluitend volgt de crematie, gevolgd door de uitstrooiing 
van de asurne op de strooiweide van het crematorium van de asurne op de strooiweide van het crematorium 

Siesegem te Aalst.Siesegem te Aalst.

Hij leeft verder in de herinnering van:Hij leeft verder in de herinnering van:

Alberto en Viviane Alberto en Viviane 

  zijn ouderszijn ouders

Albert (†) en HelenaAlbert (†) en Helena

Jeanine Jeanine 
  zijn grootouderszijn grootouders
Gregory en Leen, FientjeGregory en Leen, Fientje
Geoffrey en Jenifer, SophiaGeoffrey en Jenifer, Sophia
KimberlyKimberly
  zijn broers, zus, schoonzussen en nichtjeszijn broers, zus, schoonzussen en nichtjes
Marc De SutterMarc De Sutter
Rita BuyseRita Buyse
  zijn doopmeter en dooppeterzijn doopmeter en dooppeter
  
Melissa en ArthurMelissa en Arthur
 zijn vriendin en kind zijn vriendin en kind

De families: Van Impe - D’Herde - Callebaut - LauwereysDe families: Van Impe - D’Herde - Callebaut - Lauwereys

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael  t.a.v. familie Van ImpeRouwadres:  Uitvaartzorg Bael  t.a.v. familie Van Impe
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

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

††


