
Na een rijkgevuld leven
ging van ons heen

De heerDe heer

Willy PevernagieWilly Pevernagie
Echtgenoot van mevrouwEchtgenoot van mevrouw

Alphonsine De MilAlphonsine De Mil

Geboren te Heldergem op 5 augustus 1929Geboren te Heldergem op 5 augustus 1929
en overleden in het ASZ te Aalst op 16 april 2022.en overleden in het ASZ te Aalst op 16 april 2022.

Doctor in de rechtenDoctor in de rechten
Licentiaat in de criminologieLicentiaat in de criminologie
Reservekapitein-commandantReservekapitein-commandant

Officier in de KroonordeOfficier in de Kroonorde
Ridder in de LeopoldsordeRidder in de Leopoldsorde

De uitvaartplechtigheid, rond de asurne, zal plaatsvinden in beperkte kring, De uitvaartplechtigheid, rond de asurne, zal plaatsvinden in beperkte kring, 
in de Sint-Amanduskerk te Heldergem op in de Sint-Amanduskerk te Heldergem op zaterdag 23 april 2022 om 11.30 uur.zaterdag 23 april 2022 om 11.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.00 uur.Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.00 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in de urnenkelderAansluitend volgt de bijzetting van de asurne in de urnenkelder
op de begraafplaats te Heldergem.op de begraafplaats te Heldergem.

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

†
Hij leeft verder in de herinnering van

Alphonsine De Mil zijn echtgenote

Dirk en Kristien Pevernagie - Devolder
 Renée en Tim
 Thomas en Alexandre
 Edith en Michaël
 Bavo
 Victor en Ariana
Veerle en Piet Pevernagie - De Bruyn
 Frederik en Sarah, Leon
 Caroline en Pieter
Ann en Luc Pevernagie - Van Langenhove
 Pauline en Pieter
 Jacob en Ineke
 Margaux en Pieter zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
 
De families Pevernagie - De Mil - De Mulder - De Middeleer

Online condoleren  
 www.begrafenissen-bael.be 
 
Een woord van oprechte dank gaat uit naar
 De artsen en het verplegend personeel van het ASZ te Aalst
 Zijn huisarts Dokter Evert Geerts

Rouwadres  
 Uitvaartzorg Bael
 t.a.v. familie Pevernagie - De Mil
 Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert


