Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart.

†
Na een rijk en schoon leven is van ons heengegaan

de heer

Frans Brewaeys
weduwnaar van mevrouw Marie-Louise De Pessemier
Hij werd geboren te Zottegem op 1 januari 1934
en is er godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
op 24 januari 2018, begeleid door het gebed van de H. Kerk.
Meer dan 60 jaar lid
van de Koninklijke Harmonie Vrije Kunstkring.
___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de plechtige uitvaartliturgie met asurn, die zal opgedragen worden
in de Sint-Andreaskerk te Strijpen-Zottegem (Strijpenplein)
op ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018 om 10 uur.
Samenkomst aan de kerk.
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de asweide
van de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).

Moge zijn ziel in vrede rusten.

Dit melden u met droefheid:

Pierre Brewaeys en Tania De Kezel
zijn zoon en vriendin.
Albert (†) en Nelly (†) Diependaele - Brewaeys
Walter (†) en Olga (†) Roelandt - Brewaeys
Michel (†) en Madeleine Evrard - Brewaeys
Lucien (†) en Lydie (†) Brewaeys - Uitterhaegen
Roger (†) en Irma De Vos - Brewaeys
Jozef (†) en Flora Brewaeys - Van De Wiele
Jozef en Jacqueline Van de Velde - Brewaeys
Raphaël en Viviane De Rouck - Brewaeys
Hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Roger (†) en Lily (†) De Pessemier - De Vuyst
zijn zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.
De families Brewaeys, De Pessemier, Cantaert en Roeland.
Met dank aan zijn huisarts dr. De Muyter, het verplegend personeel
van het A.Z. Sint-Elisabeth en het WZC “De Bron”
en allen die hem liefde, vriendschap en geluk brachten.
U kan Frans een laatste groet brengen in het funerarium van
het A.Z. Sint-Elisabeth, Godveerdegemstraat 69 te Zottegem,
elke werkdag van 13.30 tot 15.30 uur en na afspraak (09 364 86 30)
tot donderdag 1 februari 2018.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Brewaeys
Europaweg 68, 9620 Zottegem.
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

