
Dankbaar om wat hij is geweest, treurend om zijn heengaan,
nemen we afscheid van

De heer

Clement Van De Velde
weduwnaar van mevrouw Maria Van der Snickt († 2014)

Geboren te Ottergem op 13 maart 1934
en zachtjes van ons heengegaan in het WZC Avondzon te Erpe op 16 maart 2020,

begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Dit melden u met veel verdriet:

Herman Van De Velde en vriendin Rita zijn zoon

Dorien en Wim Van De Velde - Lammens zijn kleinkind

Paul en Marie-José Van De Velde - De Roo en kinderen
Jan(†) en Germaine Standaert - Van der Snickt en kinderen

zijn broer, schoonzussen, neven en nichten
De families Van De Velde, Van der Snickt, De Boeck en Baeyens.

Met dank aan zijn huisartsen dr. Cooman(†) en dr. Janda,
de directie en het personeel van het WZC Avondzon.

De plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van Sint-Paulus’ Bekering te Ottergem
en de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats van Erondegem zal plaatshebben op

donderdag 19 maart 2020 om 11.15 uur.
Omwille van het coronavirus gebeurt dit in beperkte kring.

De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk op een later te bepalen tijdstip.

U kunt Clement een laatste groet brengen in het mortuarium van het WZC Avondzon,
Botermelkstraat 12 te Erpe, dinsdag en woensdag van 18 tot 20 uur.

Dat hij mag rusten in vrede.    -    Geen bloemen en kransen.                                    

Rouwadres: Rijkhofstraat 35, 9420 Ottergem

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Je wilde zo graag bij ons blijven en vocht zolang je kon.
Maar deze strijd was niet meer te winnen.

In ons hart zal je altijd bij ons blijven.
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