
Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren 
die wij samen met hem mochten hebben, 

delen wij u het overlijden mee van

de heer

Roger Verbraekel
weduwnaar van mevrouw Celina De Coninck († 2020)

Geboren te Bambrugge op 1 september 1936 en
overleden in het ASZ te Aalst op 29 november 2022.

_____________

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk
uitnodigen, zal plaatsvinden in de aula van 

Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op 

dinsdag 6 december 2022 om 10.30 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend herenigen wij Roger en Celina in het urnegraf
op de begraafplaats te Bambrugge.

Roger zal verder leven in de herinnering van: 

Marina en Patrick Verbraekel - D’Haese
Ingrid en Marc Verbraekel - Van Canegem
Petra en Steven Verbraekel - De Rick
Elke en Lieven Verbraekel - Moulart
 zijn kinderen
Jo en Silke Scheirlinckx - D’Haese
Maarten en Sanne Keirsebilck - D’Haese, Jeff
Brecht De Rick
Michiel De Rick
Lore De Rick
Lotte Moulart
Kaat Moulart
Noor Moulart
 zijn kleinkinderen en achterkleinkind

Zijn broer, zus, neven en nichten

De families: 
Verbraekel - De Coninck - Janssens - Van Pottelbergh 
 
Met dank aan zijn huisartsen dr. P. De Coninck en dr. K. Janda, 
de directie en het personeel van WZC Meredal en de palliatieve 
eenheid van het ASZ te Aalst.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet in het Uitvaartcentrum
Bael te Haaltert op donderdag en vrijdag van 18.00 - 19.00 uur.

Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
  t.a.v. familie Verbraekel - De Coninck
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert  
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Ik ben op reis
al weet ik niet waarheen

maar ergens stond geschreven
dat ik deze weg moest gaan

en al aarzel ik soms even
langs die eindeloze baan

toch weet ik
iemand ging me voor
en daarom ga ik door

†


