Leven is dankbaar zijn, voor het licht en de liefde,
voor de warmte en de tederheid,
in mensen die ons omgeven,
leven is mensen en dingen omhelzen,
en weer loslaten...

Dit melden u:
Maria De Troyer

zijn echtgenote

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

Jozef Nerinckx

Erik Nerinckx
Selina Nerinckx
Tony en Elke Braham - Nerinckx
Emma Braham
Amandine Braham
zijn kinderen en kleinkinderen

echtgenoot van mevrouw Maria De Troyer
Geboren te Haaltert op 17 september 1945
en zachtjes van ons heengegaan in het ASZ te Aalst op 9 augustus 2019,
gesterkt door de ziekenzalving.

Frans (†) en Irène (†) Nerinckx - De Schrijver, kinderen en kleinkinderen
Paul (†) en Nisette Nerinckx - Van Herreweghe, kinderen en kleinkinderen
Frans (†) en Maria De Smet - Nerinckx, Bert Ernst, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Herman en Marie-José Nerinckx - De Pril, kinderen en kleinkinderen
zijn broers, zus, schoonbroer en schoonzussen
Zijn neven en nichten.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Bavo te Mere op

zaterdag 17 augustus 2019 om 11.15 uur.

De families Nerinckx, De Troyer, De Graeve en De Backer.

Samen begeleiden we Jozef naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Erpe.
Er is gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.
De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk op 27 september 2019 om 19 uur.
U kunt Jozef een laatste groet brengen
in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,
alle weekdagen t.e.m. vrijdagvoormiddag van 10 tot 11 uur en van 16 tot 18.45 uur,
donderdag van 8.30 tot 11.45 uur.
Moge hij rusten in vrede.

Met dank aan zijn huisarts dr. Goossens,
dr. prof. Veys, dr. Blanckaert,
de verpleegkundigen van Evisjo,
het verplegend personeel van de diensten Nierdialyse en Cardiologie
van het ASZ te Aalst.

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

Begraf. Callebaut - Van Den Steen - Erpe-Mere / Moorsel - 0486 76 66 54 & 053 62 84 31 - www.uitvaart-callebaut.be

