†

‘t Is stil geworden nu jij er niet meer bent
maar je hart blijft bij ons.
Diepbedroefd melden wij
u het overlijden van
De heer

Joseph Jacob
Echtgenoot van mevrouw
Francine De Zwaef
Geboren te Erembodegem op 5 november 1930
en omringd door zijn familie, thuis overleden
te Welle op 14 oktober 2021.
Gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving
Gewezen bestuurslid Samana
Lid van Okra
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Joseph tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden
in de kerk Sint-Pietersbanden te Welle op
zaterdag 23 oktober 2021 om 11.30 uur.
Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.
Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in de urnekelder op de begraafplaats te Welle.

Dit melden u diepbedroefd:
Francine De Zwaef

Guido en Hilde Jacob - De Kezel
Ann en Luc Jacob - Biebaut

Els en Joris Jacob - Maertens
Victor
Mieke en Karel Jacob - Heymans
Ruben, Sien
Bart en Kim Biebaut - Heymans
Noah, Finn
Koen en Sarah Biebaut - Blomme

August (†) en Thea Jacob - Sweers
en kinderen
Angèle (†) en Frans (†) Jacob - Schellinck
en kinderen
Oscar en Lucienne (†) Jacob - Droessaert
en kinderen
Josephine (†) en Marcel (†) Jacob - Raes
en kinderen
Willy (†) en Christiane De Zwaef - Temmerman
en kinderen

De families: Jacob - De Zwaef - De Bolle - Van Holsbeeck

zijn echtgenote
zijn kinderen

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn broer, schoonzussen, neven en nichten

Familie, vrienden en kennissen kunnen Joseph een afscheidsgroet brengen in het Uitvaartcentrum Bael,
Stationsstraat 13 te Haaltert op dinsdag en woensdag van 19.00 tot 20.00 uur.
Met oprechte dank aan:
Zijn huisarts dr. L. Van Schelvergem
Dr. E. Wouters
Het verplegend personeel van afdeling Hematologie van het OLV Ziekenhuis te Aalst
Het team van het Wit-Gele Kruis
Rouwadres:

Hertstraat 56 - 9473 Welle

Online: 		

www.begrafenissen-bael.be

