Ik verlaat diegenen van wie ik hield,
om diegenen te ontmoeten die ik heb liefgehad.
(Kahlil Gibran)

†
Omgeven door de liefde van allen,
is heden van ons heengegaan

de heer

André Van Der Meersch
weduwnaar van mevrouw Jeannine Galle
Hij werd geboren te Godveerdegem op 11 juli 1928
en is godvruchtig overleden te Zottegem in het WZC Egmont
op 31 januari 2020, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.
Erevoorzitter Kerkfabriek Godveerdegem.
Gewezen lid Harmonie Kunst en Broedermin Sint-Lievens-Esse
en Muziekkorps Brandweer Zottegem.
___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Paulus’ Bekering
te Godveerdegem - Zottegem
op ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020 om 11.30 uur,
waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats in
de familiegrafkelder op de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem.
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
De namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk
op woensdag 25 maart 2020 om 19 uur.

Denk aan André, gewoon zoals hij was.

Dit melden u met droefheid:
Claudine Van Der Meersch (†)
Dirk en Martine Van Der Meersch - Cornil
Lisa, zijn petekind
Laura
Hanna
Guy en Martine Van Der Meersch - Van Ruyskensvelde
Dieter, zijn petekind en Natalie, Vince
Bert
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
Norbert (†) en Elvire (†) Stevens - Van Der Meersch,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Michel (†) en Laurette (†) Van Der Meersch - Prieëls,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Luc (†) en Rachel Van Hoorde - Galle,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
zijn schoonzus, neven en nichten.
De families Van Der Meersch, Galle, Van Paemel en Cordeels.

Met dank aan zijn huisartsen, het thuisverplegend personeel van het
Wit-Gele Kruis, de dokters, het verzorgend en verplegend personeel
van het A.Z. Sint-Elisabeth, het personeel van het WZC Egmont,
zijn trouwe buren en in het bijzonder Marleen voor de goede zorgen.
U kan André een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 17 tot 19 uur.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Van Der Meersch
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

