Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan
Rust nu maar je strijd is gestreden
Je hebt het ontzettend moedig gedaan

Bedroefd om het heengaan,
maar dankbaar voor al wat we van hem mochten ontvangen,
nemen we afscheid van
De heer

Willy Annaert
zoon van René (†1936) en Palmyre (†1976) Annaert - Schockaert
Geboren te Erondegem op 10 mei 1934
en zachtjes van ons heengegaan, omringd door zijn familie,
in het ASZ te Aalst op 4 mei 2022,
gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Pietersbanden te Erondegem op

Dit melden u:
Leo(†) en Maria(†) Annaert - Coppieters
Eric(†) en Irene(†) Peynsaert - Annaert
Omer(†) en Ghyslena(†) Annaert - Vergucht
zijn broers, zus, schoonzussen en schoonbroer
René en Frida Annaert - Van De Putte
kinderen en kleinkinderen
Paul en Carine Annaert - Gilot
kinderen en kleinkinderen
Noël en Ingrid Mattens - Annaert
zijn neven en nichten
Hilde Schockaert

zijn metekind

De families Annaert en Schockaert.

woensdag 11 mei 2022 om 11.15 uur.
Samen begeleiden we Willy naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Erondegem.
De namis zal plaatsvinden in voornoemde kerk op
zaterdag 18 juni 2022 om 18.30 uur.
U kunt Willy een laatste groet brengen
in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,
alle weekdagen van 10 tot 11 u. en van 16 tot 18.45 u.
t.m. dinsdag - 11 u.
weekend van 8.30 tot 11.45 u.

Met dank aan zijn huisarts dr. Meert,
de directie en het personeel van het WZC Meredal te Mere.

Rouwadres: Familie Annaert
p/a Begrafenissen Callebaut
Dorpsstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

Dat hij rust in vrede.
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