
Hard gewerkt, moegestreden
ging jij slapen voor altijd.

†
Omgeven door de liefde van ons allen is heden van ons heengegaan

de heer

Armand Van Der Linden
echtgenoot van mevrouw Céline Van der Meulen

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 31 december 1929 
en er omringd door zijn familie godvruchtig overleden in het 

WZC Egmont op 5 april 2018, gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens 
de afscheidsplechtigheid met de urne, die opgedragen wordt in de

kerk van Sint-Maria-Oudenhove, op donderdag 12 april 2018 om 10 uur.

Samenkomst aan de kerk.
Gelegenheid tot condoleren na de dienst achteraan in de kerk.

De bijzetting van de asurne in het urneveld zal plaatshebben 
op de begraafplaats van Elst - Brakel (Ommegangstraat).

Armand kan begroet worden in het Rouwcentrum ‘Geert’, 
Marktplein te Brakel, op dinsdag 10 april van 17 tot 19 uur.
Online condoleren kan via www.uitvaartverzorginggeert.be

Laat Armand verder leven in uw herinneringen.

Dit melden u met diepe droefheid:

Céline Van der Meulen                                           
zijn echtgenote

Johan Van Der Linden en Frieda Verloes 
Myriam Van Der Linden en Johan De Vleeschouwer
 zijn kinderen
Elke De Vleeschouwer en Bert Van Den Bossche
Leen De Vleeschouwer en Ben Standaert
 zijn kleinkinderen

Zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Der Linden - De Potter en Van der Meulen - De Vrieze.

Onze oprechte dank aan:

de directie en het personeel van het WZC Egmont

Dr. Anne-Marie Bogaert

Marleen, Els en Dorien van Low Care dialyse te Zottegem

Huisartsenpraktijk van Dr. Ilse De Cooman

De namis wordt opgedragen op woensdag 2 mei 2018 om 10 uur 
in de kapel van het WZC Egmont te Zottegem.

Rouwadres:  Uitvaartverzorging Geert
  t.a.v. familie Van Der Linden - Van der Meulen
  Serpentestraat 1 - 9660 Brakel

    Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80


