Jij was met je gedachten
al in die andere wereld
je leefde van herinnering
en van je vergeten dromen
Nu ben je veilig aanbeland
daar ergens aan de overkant
daar waar wij samenkomen.

Dit melden u met droefheid:
Olga Van Gijseghem

†
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van

de heer

Nestor Van den Bossche
echtgenoot van mevrouw Olga Van Gijseghem
Geboren te Zottegem op 11 mei 1918
en er overleden in het WZC “Egmont”
op 7 februari 2018.
Stichter en ere-voorzitter van de Orde “De Suyghelingen van Polus”.
Oud-leraar KA Zottegem.
Geschiedkundige.
Stichter en ere-lid van diverse verenigingen.
___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de H. Hartkerk te Bevegem-Zottegem
op VRIJDAG 16 FEBRUARI 2018 om 10 uur.
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
Aansluitend volgt de begraving van de asurn op het urnenveld
van de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).

Geef zijn ziel de eeuwige rust.

zijn echtgenote.
Geert Van den Bossche - Annemie Blaton,
kinderen en kleinkinderen
Peter Van den Bossche,
kinderen en kleinkinderen
Marijke Van den Bossche en vriend
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Laurent Van den Bossche (†) - Hilda Hutsebaut
Armand Schautteet (†) - Marcella Van den Bossche (†)
Erik Van Gijseghem (†) - Emilienne Vandriessche
zijn schoonzussen.
Zijn neven en nichten.
De families Van den Bossche en Van Gijseghem.
Met dank aan zijn huisarts Dr. Creemers,
het thuisverplegend personeel van het Wit-Gele Kruis,
het verzorgend personeel van het Dagverzorgingscentrum
en het Woonzorgcentrum “Egmont”.
U kan Nestor een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 18 tot 20 uur en zaterdag van 15 tot 17 uur,
tot en met woensdag 14 februari 2018.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Geen bloemen of kransen.
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Van den Bossche - Van Gijseghem
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

