Al wat sterft zal bloeien
De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien
Toon Hermans

Hij was de lieve echtgenoot van
Dina Vergote
Hij was de zorgzame papa en trotse pepe van
Katleen en Ronny Deserrano - Bories
Dorien

We nemen afscheid van

Jochen

De heer

†

Erik Deserrano

Veerle en François Deserrano - Kremer
Karel
Laurens en Roselinde, Lotte

Echtgenoot van mevrouw Dina Vergote
Hij werd geboren te Geluwe op 19 augustus 1931 en is omringd
door de warmte van zijn gezin, rustig ingeslapen te Halle
op woensdag 28 maart 2018.

Erwin en Myriam Deserrano - Volckaert
Margot
Marie
Emma

Ere-Directeur van het Heilig Hartinstituut te Halle van 1976 tot 1996
Oprichter EVC Euro Volleycenter Vilvoorde

Goedele en Johan Deserrano - Vellemans
_______________

Jonathan en Liesa
Sofie en Dries, ♥

Om zijn mooi en rijkgevuld leven dankbaar te gedenken,
nodigen wij u uit om samen met ons, rond de asurn,
afscheid te nemen van Erik tijdens de uitvaartplechtigheid
in de Sint-Martinusbasiliek te Halle (Grote Markt)
op woensdag 4 april 2018 om 11.30 uur.

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.
De families Deserrano - Penet en Vergote - Dedeurwaerder.

Samenkomst en begroeting in de Basiliek om 11 uur.
Aansluitend zullen wij de asurn een plaats geven in het
urnenveld van de begraafplaats te Halle.
Een gedachtenisviering vanwege de Basiliekgemeenschap zal plaatshebben
in voornoemde kerk op zondag 13 mei 2018 om 10 uur.

Een welgemeend woord van dank gaat uit naar alle medewerkers
van het WZC Sint-Augustinus te Halle.

Rouwadressen: Dreef 20, 1500 Halle
Herendreef 7, 3001 Heverlee
Dr. Spitaelslaan 451, 1502 Lembeek
Appelboomstraat 61, 1602 Vlezenbeek

