
‘t Afscheid valt zwaar.
Met grote droefheid geven wij kennis

van het overlijden van

De heer

Alfons Diependaele
Echtgenoot van mevrouw

Rita Wynant

Geboren te Enschede op 23 december 1947 en omringd 
door zijn familie, overleden in het ASZ te Aalst

op 14 november 2021.

Gesterkt door de ziekenzalving

De uitvaartplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen 
zal plaatsvinden in de Sint-Antonius van Paduakerk 

te Lebeke - Outer op

zaterdag 20 november 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.

De crematie zal nadien plaatsvinden in alle intimiteit.

Zijn asurne zal thuis, in zijn vertrouwde omgeving
een plaatsje krijgen.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Rita Wynant zijn echtgenote

Peggy en Günther Diependaele - Diependaele
Heidi en Thomas Diependaele - Premereur  zijn kinderen

Alessio
Kiani
Rafaël
Louise zijn kleinkinderen 

Willem en Katty Diependaele - De Pauw,
 kinderen en kleinkinderen
Denise en Albert Wynant - Van Der Gucht, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Magda en Juliaan (†) Wynant - Temmerman, 
 kinderen en kleinkinderen

 zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

Zijn tantes Jo, Linie, Rikki, Els, Johanna en Lucienne delen mee in hun verdriet.

De families: Diependaele - Wynant - De Graaf - Kiekens

Een afscheidsgroet brengen aan Alfons kan in het Uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13 te Haaltert op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Een woord van oprechte dank aan:
Zijn huisarts dr. F. Delmotte 
De dokters en het verplegend personeel van het ASZ te Aalst 

Online:  www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Diependaele - Wynant
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk en geheel onterecht
Je wilde nog graag verder, maar...

 verloor dit gevecht.†


