†

Afscheid nemen doet zo’n pijn
Toch vonden wij het fijn
om tot het laatste moment
bij jou te zijn.

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij
afscheid nemen van
Hij leeft verder in de herinnering van:

De heer

			

Roger

Noens

Echtgenoot van mevrouw

Paula De Schrijver
Geboren te Haaltert op 20 juni 1932 en omringd door zijn familie,
overleden in het WZC Sint-Anna te Haaltert op 27 oktober 2021.
Gesterkt door de Ziekenzalving
Wij nodigen u vriendelijk uit om even stil te staan bij het leven
van Roger tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden
in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op

Zijn echtgenote
Paula De Schrijver
Zijn kinderen
Luc Noens (†)
Anja en Ronny Noens - De Vos
Zijn kleinkinderen
Michelle en Jef Mattheus - Van Roey
Zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
Suzanne (†) en Albert (†) Noens - Bellens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Adrienne (†) en Julien (†) Noens - Casteleyn, kinderen en kleinkind
Omer en Jacqueline Noens - Van Boven, kinderen en kleinkinderen
Juliette (†) en Tuur (†) De Schrijver - De Rijck, kinderen en kleinkinderen
Frans en Annie De Schrijver - De Neve, kinderen en kleinkind
Gisela (†) en Urbain De Schrijver - De Winter, kinderen en kleinkinderen
Herman en Elsa De Schrijver - Impens, kinderen en kleinkinderen

donderdag 4 november 2021 om 11.30 uur.
Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.
De crematie zal aansluitend doorgaan.
Vervolgens zal zijn asurn, in beperkte familiekring, worden bijgezet
in de urnekelder op de begraafplaats te Haaltert.

De families : Noens - De Schrijver - Iliano - De Pril
Een woord van dank gaat uit naar:
Zijn huisarts dr. E. Deprez
De Thuisverpleging i-mens en Familiehulp
De directie en het personeel van WZC Sint-Anna te Haaltert
Condoleren kan ook online via www.begrafenissen-bael.be

Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13
te Haaltert op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Dat hij ruste in vrede

Rouwadres : Pluimstraat 10 - 9450 Haaltert

