
Ga nooit weg zonder een zoen of praten
Wat je ’s morgens hebt verlaten
Kan er ’s avonds niet meer zijn

Bedroefd om het heengaan maar dankbaar om wat hij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van

De heer

Robert VAN BAEVEGHEM
echtgenoot van mevrouw Annicq BLOEM

Geboren te Villers Faucon op 7 januari 1949 en overleden in 
het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis te Waregem op 8 februari 2018.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Asper 

op ZATERDAG 17 FEBRUARI 2018 om 11.30 uur.
Na de crematie volgt de nederzetting van de urne in

het columbarium op de begraafplaats te Asper.

Een laatste groet aan Robert kan u brengen in het funerarium van Uitvaartcentrum 
Van der Haegen, elke werkdag van 17 uur tot 19 uur tot en met woensdag.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Rouwadres: Uitvaartcentrum Van der Haegen
                    T.a.v. Familie Van Baeveghem - Bloem
                    Leenstraat 22 - 9890 Gavere - Vurste
                    Tel. 09/384 19 49
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