
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

Met stil verdriet melden wij u het overlijden van

Eric Van Waeyenberghe
echtgenoot van mevrouw Nadine Michiels

Dit melden u:

Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Van Waeyenberghe - Michiels
Europaweg 68, 9620 Zottegem

Hij werd geboren te Zottegem op 12 februari 1956
en is er overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth

op 17 september 2017.
___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtigheid, die zal plaatshebben

in de aula van het crematorium “Westlede”, Smalle Heerweg 60
te Lochristi op ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2017 om 11.30 uur,

gevolgd door de crematie.

Rust nu maar uit, je hebt meer dan je strijd gestreden.
Je hebt het met heel veel moed en inzet gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

de heer

U kan Eric een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem

elke werkdag van 18 tot 20 uur.

Nadine Michiels
                                                zijn echtgenote.

Bart en Leen Van Waeyenberghe - Van de Casseye
Axelle en Celeste

Wouter en Lindsay Van Waeyenberghe - Schockaert
Mauro

                                                              zijn kinderen en kleinkinderen.

Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be

Jean en Gilberte Van Waeyenberghe - Waegeneer
Freddy en Annemie Van Waeyenberghe - Van Droogenbroeck
Guido en Nicole Van Waeyenberghe - Clemhout
Hun kinderen en kleinkinderen

Samenkomst in de inkomhal van het crematorium.

Guibert en Marie-Jeanne Buyse - Michiels
Hervé en Jacqueline Van De Weghe - Michiels
Hun kinderen en kleinkinderen

Gij die hem lief waart, blijf hem gedenken.

Geen bloemen of kransen.

zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Met dank aan huisartsenpraktijk Balegem, zijn thuisverpleegster Ilse,
de dokters en het verplegend personeel van het A.Z. Sint-Elisabeth.


