
Beetje bij beetje moesten wij je verlaten. 
We konden uiteindelijk niet meer met je praten. 

Die blik, die stilte, dat deed vaak zo zeer, 
de vader van vroeger was je niet meer. 

We zagen heel goed je stille verdriet, maar helpen 
konden we je niet. De leegte zonder jou is met geen 
pen te beschrijven. De leegte zonder jou zal altijd 

bij ons blijven. Maar veel fijne herinneringen 
verzachten onze smart, voorgoed uit ons midden 

maar altijd in ons hart.

Werner Van Herreweghe
1966 - 2023



Diep bedroefd 
nemen wij afscheid van

De heer

Werner Van Herreweghe 
Geboren te Aalst op 18 oktober 1966 en omringd 

door zijn geliefden, thuis overleden te Burst op 24 maart 2023.

De afscheidsplechtigheid, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd 
zal plaatsvinden in de aula van het crematorium Siesegem,

Merestraat 169 te Aalst op zaterdag 1 april 2023 om 11.00 uur.

Samenkomst en gelegenheid de familie te condoleren
vóór de plechtigheid vanaf 10.30 uur. 

Aansluitend geven wij, in intieme kring, Werner terug 
aan de aarde op strooiweide van het crematorium.

Hij leeft verder in de herinneringen van:

Elly JACOB
 zijn echtgenoteYlke en Jean-Philippe VAN HERREWEGHE - SNOECK

Dylano en Lars

Jonas en Joery VAN HERREWEGHE - DE BEUCKELAER

Ellen VAN HERREWEGHE zijn kinderen en kleinkinderen

Wilfried en Marie-José VAN HERREWEGHE - EVERAERT
 zijn ouders
Hilde en Jean VAN HERREWEGHE - CLARYSSE

Stefanie en Milan
Tuur

 zijn zus, schoonbroer, neven en nicht
Easy 
 zijn trouwe viervoetige vriend
Delen mee in hun verdriet, zijn nonkels, tantes, neven en nichten 

De families: VAN HERREWEGHE - JACOB - EVERAERT

Een afscheidsgroet brengen kan in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert 
op dinsdag en donderdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur. 

Een oprecht dankwoord aan: Onze 2 engeltjes Griet en Lorena van de thuisverpleging i-mens, 
de palliatieve thuiszorg Aalst en allen die hem met goede zorgen en vriendschap hebben omringd.

††

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Van Herreweghe - Jacob, Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert   Online: www.begrafenissen-bael.be


