Nooit vragend, nooit klagend,
altijd alles voor zichzelf dragend,
was hij een steun voor ons allen.

Dit melden u diep bedroefd:
Gaby Eeckhout

†
Omringd door wie hij zo liefhad,
is thuis van ons heengegaan

de heer

Aubin Roelandt
echtgenoot van mevrouw Gaby Eeckhout

zijn echtgenote.
Walter Roelandt (†) - Olga Brewaeys (†), Emelda Houtman
Charles Roelandt
Robert Roelandt (†) - Thérèse Geenens
Remi David (†) - Frieda Roelandt (†)
Robert De Coninck (†) - Marguerite Eeckhout
Roger Eeckhout - Marie-Josée Schollaert
Romain Eeckhout - Maria Van Landschoot
Odiel Eeckhout - Jacqueline Verlinden
Aurèle Eeckhout (†) - Francine De Vos (†)
Etienne Van Driessche (†) - Godelieve Eeckhout
Marc Eeckhout - Christiane Vanden Meerschaut
Hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Geboren te Zottegem op 27 januari 1943
en er godvruchtig overleden op 1 januari 2018,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.
Garagist-carrossier op rust.
___
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Andreas te Strijpen-Zottegem
op ZATERDAG 6 JANUARI 2018 om 11.15 uur,
waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats
op de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
De namis wordt opgedragen in de dekenale kerk
te Zottegem op zondag 28 januari 2018 om 11 uur.

Denk aan Aubin, gewoon zoals hij was.

zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De neven en nichten van de families Roelandt - De Pauw
en Eeckhout - Callaert.
Met dank aan
zijn trouwe huisartsen Dr. Kris Van der Veken en Dr. Silke Stalpaert,
thuisverpleging Zuid-Oost-Vlaanderen: Sophie Thijs en haar team
en de palliatieve thuiszorg.
U kan Aubin een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 18 tot 20 uur.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Geen bloemen of kransen.
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Roelandt - Eeckhout
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

