Denk aan mij terug, maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Het maakt ons stil en verdrietig u het heengaan te melden van

†
de heer

Rudi De Vlaminck
echtgenoot van mevrouw Annie Deprez

geboren te Geraardsbergen op 12 augustus 1943 en er omringd door zijn dierbaren overleden op 21 januari 2019.
Gesterkt door het sacrament van de zieken.
Gewezen zaakvoerder van Meubels Hubert,
Ere-penningmeester van de Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw
Dit melden u met diepe droefheid:
Annie Deprez

zijn echtgenote

Jacky en Nadia Van Vijle - De Vlaminck

zijn kinderen

Aster Van Vijle

zijn kleindochter

Valère (†) en Bertha Deprez - Daneels
Norbert (†) en Jacqueline De Vlaminck - De Raeve
en kinderen
Walter en Marie-Claire De Vlaminck - Molderez
kinderen en kleinkinderen
Hilaire en Lisette Deprez - Verheyen
kinderen en kleinkind
Geert en Anne-Marie Deprez - Meerpoel

zijn schoonmoeder

zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten
		
De families De Vlaminck - Deprez - De Block - Daneels
Met dank aan Dr. F Van Lierde, de thuisverpleging, het verplegend personeel van het ASZ Geraardsbergen,
eveneens oprechte dank aan Ronny De Cnijf.
De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de parochiekerk Sint-Bavo te Goeferdinge op zaterdag 26 januari 2019 om 11.30 uur,
gevolgd door de begraving van de asurne op de begraafplaats te Geraardsbergen.
Begroeting achteraan de kerk na de dienst.
U kan Rudi een laatste groet brengen in het funerarium Van den Driessche,
Astridlaan 77 te Geraardsbergen op donderdag 24 januari van 18 tot 19 uur.
Het online rouwregister vindt u op www.vandendriessche.be
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van den Driessche
Astridlaan 77 te 9500 Geraardsbergen
T.a.v. Familie De Vlaminck - Deprez

heaven
Uitvaartverzorging Van den Driessche - Astridlaan 77, 9500 Geraardsbergen - 054 41 28 50

