
Met al zijn wilskracht en goede moedMet al zijn wilskracht en goede moed
heeft hij de korte maar felle strijd tegen corona verloren.heeft hij de korte maar felle strijd tegen corona verloren.

Wij koesteren al onze mooie herinneringenWij koesteren al onze mooie herinneringen

De heer De heer 

Joris FinckJoris Finck
Levenspartner van mevrouwLevenspartner van mevrouw

Magda BonnerMagda Bonner

Geboren te Peizegem op 22 juni 1939 en overleden in het Geboren te Peizegem op 22 juni 1939 en overleden in het 
OLV Ziekenhuis te Aalst op 24 december 2021OLV Ziekenhuis te Aalst op 24 december 2021

Gesterkt door de ziekenzalving Gesterkt door de ziekenzalving 

Wij nodigen u vriendelijk uit om even stil te staan bij het levenWij nodigen u vriendelijk uit om even stil te staan bij het leven
van Joris tijdens de uitvaartplechtigheid die zal van Joris tijdens de uitvaartplechtigheid die zal 

plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk te Aaigem opplaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk te Aaigem op

vrijdag 31 december 2021 om 11.15 uur.vrijdag 31 december 2021 om 11.15 uur.

Samenkomst aan de kerk vanaf 11.00 uur.Samenkomst aan de kerk vanaf 11.00 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Aansluitend begeleiden wij Joris naar zijn laatste rustplaatsAansluitend begeleiden wij Joris naar zijn laatste rustplaats

op de begraafplaats te Aaigem.op de begraafplaats te Aaigem.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheidEr is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid
en op de begraafplaats.en op de begraafplaats.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Magda Bonner
 zijn levenspartner
Christoph en Ann Finck - De Jaeger 
 Joris & Justine Finck - Odeurs en ♥
 Jens & Stephanie Leblanc - Van Boxstael
 Jana & Vincent Leblanc - De Tandt
 Elien & Tim Finck - Quintin

Wim en Nancy Gabriëls - Eeckhout
 Ben Gabriëls
 Lien Gabriëls
 Sam Gabriëls
 Ine Gabriëls (zijn petekind)

Bert Gabriëls & Melissa Jacri
 Elise Gabriëls
 Maxime Gabriëls

Leen en François Gabriëls - Buelens
 Amelie Buelens
 Manon Buelens
 Mattéo Buelens
 Maïra Buelens
 zijn kinderen, kleinkinderen, pluskinderen en pluskleinkinderen

Familie, vrienden en kennissen kunnen Joris een afscheidsgroet brengen in het Uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13 te Haaltert op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur en op donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Een oprecht dankwoord aan:
Zijn huisarts dr. Uyterhoeven, Hematoloog dr. Wouters, 
het team van de covidafdeling van het OLV Ziekenhuis te Aalst voor hun goede zorgen.

Rouwadres :  Uitvaartzorg Bael
  t.a.v. familie Finck - De Jaeger
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online:   www.begrafenissen-bael.be

†


