
Stil en verdrietig, maar vooral dankbaar om wat hij voor ons heeft gedaan,
melden wij u het overlijden van

De heer 

Victor Van den Berge
weduwnaar van mevrouw Helena De Boeck

Geboren te Erpe op 1 december 1936
en stilletjes van ons heengegaan

in het WZC Sint-Vincentius te Aaigem op 29 juli 2017,
gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid 
in de parochiekerk van Sint-Paulus’ Bekering te Ottergem op

zaterdag 5 augustus 2017 om 10 uur,

gevolgd door de bijzetting van de urne in het familiegraf
op de begraafplaats van Erpe.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

U kunt Victor een laatste groet brengen
in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,

alle dagen t.e.m. donderdag van 10 tot 11 uur en van 16 tot 18.45 uur.

Dat hij rust in vrede.

Dit melden u:

Walter en Lieve Van den Berge - Van Mol

Jean-Pierre en Mia Marcelis - Van den Berge 
Lindsey (†), Shauny, Glenn

Peter en Génia Van den Berge - Lippinois 
Bjorn en Elena 

Eleonore

Jan en Barbara Van den Berge - Vandewiele 
Silas zijn petekind

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Zijn zus, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van den Berge, De Boeck, Roelandt en Van Den Eeckhaudt.

Met dank aan zijn huisartsen dr. Baekelandt en dr. Verstraeten,
de directie en het personeel van het WZC Sint-Vincentius.

Rouwadressen: 
Groenstraat 189, 9300 Aalst
Industriepark 6/14, 9820 Merelbeke
Galgenberg 62, 9260 Serskamp
Putstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

Je handen hebben voor ons gewerkt, je hart heeft voor ons geklopt.
Om wat je was, zijn we dankbaar, om je heengaan treuren wij.

Het leed je te hebben verloren,
doet ons het geluk niet vergeten je te hebben liefgehad.
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