		

Hij was er altijd voor iedereen
Met raad en daad, nog zoveel te doen
Zoveel te geven, nog niet klaar in dit leven

†

Julien leeft verder in de herinneringen van:

Bedroefd maar dankbaar voor de mooie jaren
delen wij u het overlijden mee van
De heer

Julien Boelaert
Echtgenoot van mevrouw
Juliane Callebaut

Geboren te Erpe op 25 december 1946 en omringd
door zijn familie, zachtjes van ons heengegaan
in het ASZ te Aalst op 18 september 2022,
gesterkt door de ziekenzalving.
Gewezen treinbestuurder op rust
Lid van Koninklijke Harmonie St. Cecilia Erpe
Heemkundige Kring Erpe-Mere
Okra Mere en Okra Erpe
KWB Mere
Samana
Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons
afscheid te nemen van Julien, tijdens de uitvaartplechtigheid
die zal plaatsvinden in de Sint-Bavokerk te Mere op
zaterdag 24 september 2022 om 10.00 uur,
gevolgd door de crematie.
Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.
De asurne van Julien zal thuis een mooi plaatsje krijgen.

Juliane Callebaut

Veronique en Johan Boelaert - Redant
Mark (†) Boelaert
Nele (†) Boelaert
Nele en Ine Boelaert - Vandaele

Pieter en Sharon Redant - Coppens
Michiel en Ine Redant - Sonck
Lucas Vandaele Boelaert
Nore Vandaele Boelaert
Hanne (†) Vandaele Boelaert

Marguerite (†) en Gilbert (†) Boelaert - Nuël,
kinderen en kleinkinderen
Diane en Emiel Boelaert - Slagmulder,
kinderen en kleinkinderen
Paul (†) en Chris Boelaert - Torrekens,
en kinderen
Peter en Greta Boelaert - Duquet,
kinderen en kleinkinderen
Urbain en Marina Boelaert - Loneux,
en kinderen


zijn echtgenote

zijn kinderen

zijn kleinkinderen

zijn zus, broers, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families: Boelaert - Callebaut - De Pauw - Roelandt
Een woord van oprechte dank aan:
De dokters en de verpleegkundigen van afdeling Intensieve Zorgen
van het ASZ te Aalst.
Online condoleren:

www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: 		
			
			

Uitvaartzorg Bael
T.a.v. Familie Boelaert - Callebaut
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

