Heel bijzonder,
heel gewoon
gewoon een heel
bijzondere man...

Met droefheid in ons hart
maar met dankbaarheid om wat hij voor ons heeft betekend
hebben wij afscheid genomen van
DE HEER

René Van Couwenberghe
Echtgenoot van mevrouw Anna VAN MEERVELT
Geboren te Hamme op 6 maart 1930
en er thuis omringd door zijn naaste familie
zacht ingeslapen op 7 november 2018.
Gesterkt door het Ziekensacrament.
Lid van Duivenmaatschappij “De Eendracht” Waasmunster
Lid van OKRA

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons van René afscheid te nemen
tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk Sint-Pietersbanden,
Marktplein te Hamme, op donderdag 15 november 2018 om 10 uur.
Daarna volgt de crematie en bijzetting in de urnentuin
op de begraafplaats van Hamme, ingang Driegotenkouter.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.
Wij bieden u de mogelijkheid René een laatste groet te brengen
in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen, Spoorwegstraat 11 te Hamme,
op woensdag 14 november tussen 19 en 20 uur.
Een parochiale nadienst zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op zaterdag 24 november om 17.30 uur.

Echtgenoot van:
Anna VAN MEERVELT
Vader en grootvader van:
Marc en Christa VAN COUWENBERGHE - ROGIERS
		 Jonas en Ellen
		Yoren en Julie
Alain en Ann HUNYADI - VAN COUWENBERGHE
		 Yorick en Sarah
		Jana
		Kevin
		 Lisa en Renaat
Hij leeft verder in de herinnering van:
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven, nichten en alle aanverwanten van de families
VAN COUWENBERGHE, VAN MEERVELT, DE SMET en VERHEYDEN

Wij danken van harte:
zijn huisarts dr. Welvaert, dr. Huysmans en de verpleging
van het Oncologisch dagziekenhuis van het A.Z. Sint-Blasius te Dendermonde
en het thuisverplegend team van Lydia, Kristel en Nathalie

Gedenk hem liefdevol in je hart.

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

