In je aangezicht ligt de geschiedenis van je leven.
Nooit heb je geklaagd.
De strijd heb jij ten einde toe gestreden.
Laat ons je ogen sluiten en je wangen strelen,
warm en dankbaar om ‘t schone
dat jij ons hebt gegeven.

Dit melden u:

†
Met droefenis hebben wij afscheid genomen van

Elianne DE WILDE
zijn echtgenote

DE HEER

Emiel DE VREESE
Echtgenoot van mevrouw Elianne DE WILDE
Geboren te Overmere op 24 december 1931
en van ons heengegaan te Dendermonde
op 3 november 2018 in het A.Z. Sint-Blasius.
Gesterkt door de Ziekenzalving.

Lid van de Bond van Oud-Soldaten
Lid van Samana
Lid van de Bond van Gepensioneerden
Lid van Muziekmaatschappij Sint-Anna
Lid van de Sint-Antoniusgilde

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Anna, te Hamme Sint-Anna
op zaterdag 10 november 2018 om 11.30 uur,
aansluitend volgd de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar.

Juul † en Suzanne † DE VREESE - KEPPENS
Theophiel † en Lilianne † DE VREESE - KLINCK
Richard † en Elza † ROELANDT - DE VREESE
Georges † en Maria † DE VREESE - VAN AVERMAET
Gustaaf en Georgette † VAN HAEKEN - DE VREESE
Willy † en Marie-Louise DE WILDE - D’HOLLANDER
Achiel † en Margriet † DE WILDE - VEHENT
en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
zijn broers †, zussen †, schoonbroers, schoonzussen,
neven, nichten en alle aanverwanten
de families DE VREESE, DE WILDE, VERMEIRE en VEHENT

Met dank aan zijn trouwe buren en vrienden voor alle goede en liefdevolle zorgen.
Ook danken wij zijn huisarts en het verplegend team van het A.Z. Sint-Blasius te Dendermonde.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in de rouwkapel in het Sint-Annacentrum tegenover de kerk, vanaf 11 uur.
Wij bieden u de mogelijkheid Emiel een laatste groet te brengen
in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen, Spoorwegstraat 11 te Hamme
op vrijdag 9 november tussen 19 en 20 uur.
Een parochiale nadienst zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op zondag 2 december om 9.30 uur.

Gedenk hem liefdevol in je hart.

Rouwadres: Familie DE VREESE - DE WILDE
p/a Spoorwegstraat 11, 9220 Hamme
Rouwcentrum VERLEYEN-VAN BAELEN | 052.49.79.97
online condoleren: www.verleyen-vanbaelen.be

