
Met grote droefheid geven wij kennis
van het overlijden van

de heer

Edgard Duym
  

Echtgenoot van mevrouw

Edith Van den Borre

Geboren te Kerksken op 7 oktober 1929 
en zachtjes van ons heengegaan, in het WZC Sint-Anna 

te Haaltert op 28 mei 2022.

Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Edgard, tijdens de uitvaartplechtigheid 
die zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Kerksken op 

vrijdag 3 juni 2022 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de crematie en zullen wij de asurne bijplaatsen
in de urnenkelder op de begraafplaats te Kerksken.

De namis zal plaatsvinden in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op 
zondag 7 augustus 2022 om 9.30 uur.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet aan Edgard in het Uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13 te Haaltert op woensdag en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Edgard leeft voor altijd verder in de herinneringen van:

Edith Van den Borre
 zijn echtgenote
Bea Duym 
Gerda (†) en Karl Duym - Putteman - Aurore Dobbelaere
Veerle Duym
Dirk Seminck
Sanije Halili
 zijn kinderen
Laurens Ryckaert
Lander Ryckaert
Lara en Robin Ryckaert - Beysens
Freya Putteman
Sebastiaan Putteman
Bieke Putteman
Joachim en Katrin Seminck - Artamkina
Karen en Brecht Seminck - Van Vaerenbergh
Flutura en Robin Vanderhaegen - Venneman
Pranvera en Ibrahim Vanderhaegen - Van Maerken
Nurije en Jochim Vanderhaegen - Janssens
 zijn kleinkinderen
Mathis Van Hemelrijck
Thynias Van Hemelrijck
Finn Van Hemelrijck
Nyo Van Hemelrijck
Marissa Seminck
Aimé Venneman
 zijn achterkleinkinderen

Zijn broer, zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten delen mee in hun verdriet.

De families: Duym - Van den Borre - Muylaert - Goeman

Een oprecht dankwoord aan zijn huisarts dr. M. De Schrijver 
en het voltallige personeel van het WZC Sint-Anna te Haaltert voor hun goede zorgen.

Online condoleren  www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres:   Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Duym - Van den Borre
    Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

†
De mensen weten heden niet,
wat morgen hen kan brengen

noch hoe, noch waar, de plotse dood
hen in de weg zal springen.


