
Diegene die ik lief heb verlaat ik, 
om diegenen die ik lief had terug te vinden.

In alle eenvoud is van ons heengegaan

DE HEER

Gerard Vroman
 

weduwnaar van mevrouw Margriet Verhelst († 2000)

geboren te Aalter op 9 juni 1925 en er van ons heengegaan 
in het W.Z.C. Veilige Have op 29 november 2018, gesterkt door de ziekenzalving.

 

De plechtige uitvaartliturgie waartoe wij u uitnodigen 
zal opgedragen worden in de Sint-Corneliuskerk (Kerkstraat) te Aalter 

op DONDERDAG 6 DECEMBER 2018 om 11 uur, 
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 

op de plaatselijke begraafplaats.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

U kan een laatste groet aan Gerard brengen in het funerarium De Boever-Drijoel, 
Kouter 56 te Deinze, iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur 

en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag).

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Pol en Rita Vroman - Verdonck
 Kurt Vroman en Elsy Verhofstadt
  Yinthe
  Nias
 Tom Vroman en Femke Gilles
  Wout
  Finn
Erik en Carine Vroman - Vervynckt
 Bart en Julie Vroman - Willems
  Milan
  Noah zijn kinderen, kleinkinderen 
 en achterkleinkinderen
Julien (†) en Madeleine (†) Vroman - Verhelst
Henri (†) en Lucienne (†) Vroman - Braeckevelt en familie
Robert en Maria Vroman - D’Hoore en familie

Adiel (†) en Gabriëlle (†) Verhelst - Herman en familie
Achiel (†) en Gabriëlle (†) Verhelst - De Bruyne en familie
Gerard (†) en Maria (†) Van De Walle - Verhelst en familie
Firmin (†) en Elza (†) Van De Walle - Verhelst en familie zijn broer, schoonzus, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Vroman - Verhelst - Van den Bussche - Debacker.

De gebedsdienst zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op woensdag 12 december 2018 om 18.30 uur.

Met dank aan zijn huisarts Dr. J. Bergez, 
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het W.Z.C. Veilige Have te Aalter.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Vroman - Verhelst
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95


