Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Omringd door allen die hij liefhad, is heden vredig heengegaan

De heer

Jozef Blondiau
Echtgenoot van Marie Criel

Geboren te Herfelingen op 20 april 1936 en thuis, omringd door hen
die hem liefhebben, heengegaan te Halle op 4 juli 2020, gesterkt door de ziekenzalving.
Dit melden u bedroefd:

Marie Criel

zijn echtgenote

(†) Francis Blondiau

zijn zoon

(†) Emile Blondiau en Gilberte
(†) Alfons en Ghislaine Blondiau – Desmet, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Armand en Julia Spieliers – Blondiau, kinderen en kleinkinderen
(†) Marcel en Irène Van Belle – Blondiau
(†) André en Simone Segers – Blondiau, kinderen en kleinkinderen
(†) Paula Blondiau en Michel, kinderen en kleinkinderen
(†) Marcel en Florence Blondiau – Verschueren en (†) dochter
(†) Albert en Rosa Verpaelst – Demesmaeker, kinderen en kleinkinderen
Gert en Anita Vandevelde – Vanwaelem en kinderen
zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Blondiau, Criel, Thollebeke en Kempeneer.
Met dank aan Dr. Feys P., zijn huisarts, de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis alsook
de thuiszorg Ferm voor de goede zorgen.

______________
Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Jozef, tijdens de afscheidsviering in de Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk
te Essenbeek (Kasteelstraat), op zaterdag 11 juli 2020 om 10 uur.
Samenkomst in de kerk om 9.55 uur.

Aansluitend volgt de crematie in strikte intimiteit.
De bijzetting van de asurne op het kerkhof van Essenbeek (Zavelstraat)
zal plaatshebben op maandag 13 juli 2020 om 14 uur.
Wie Jozef graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op woensdag 8 juli 2020 van 19.30 uur tot 20 uur.

We zullen je blijvend missen.

Rouwadres: Fam. Jozef Blondiau p/a Rouwcentrum Berni Mertens,
Claesplein 17A, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

