
We staan niet altijd stil bij het woord “samen“
maar het is een groot gemis als “samen“ uit je leven is.

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

De heer 

Albert Naessens
echtgenoot van mevrouw

Simonne DE MARTELAERE

Geboren te Vurste op 25 april 1928 en overleden,
omringd door zijn geliefden, in het AZ Maria Middelares 

te Gent op 5 april 2017.
Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

_______

De uitvaartliturgie, in aanwezigheid van de urne,
 waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk, Molenstraat te Gavere

op ZATERDAG 15 APRIL 2017 om 10.30 UUR
gevolgd door de nederzetting van de urne in de urnenkelder

op de centrale begraafplaats, Lielareweg te Gavere.

_______

Een laatste groet aan Albert kan u brengen in het funerarium
van Uitvaartcentrum Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste,

elke werkdag van 17 uur tot 19 uur, tot en met woensdag.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

De namis wordt opgedragen in voornoemde kerk
op zondag 30 april 2017 om 9.30 uur.

Dit melden u met droefheid:

Simonne DE MARTELAERE                                      

                                                                                           zijn echtgenote

Danny en Lut NAESSENS - GOEMAERE,

kinderen, kleinkind en stiefkinderen

Eddy (†) en Linda NAESSENS - VERSTRAETE,

David en Isabelle NAESSENS - RYCKEWAERT,

Marilou

Kevin en Vicky DE CORTE - NAESSENS,

Nora

Luc en Christine MERCKX - NAESSENS

                               zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Jozef en Georgette (†) NAESSENS - MAENHOUT,

kinderen en kleinkinderen

Noël en Yvonne DE SMET - NAESSENS, 

kinderen en kleinkinderen

Antoon (†) DE MARTELAERE

                zijn broer, zus, schoonbroers en schoonzus, neven en nichten

De families NAESSENS - DE MARTELAERE

                   NAESSENS - VAN DAMME.

Met dank aan: zijn huisartsen, Dr. Van Loo, Dr. Daneels, Dr. Cuyckens
                        verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis
                        gezinshelpsters van Familiehulp en poetsdienst
                        artsen en verpleegkundigen van intensieve zorgen van 
                        het AZ Maria Middelares

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