Ga nooit heen zonder praten,
zonder zoen, zonder teder zijn.
Wat je 's avonds hebt verlaten,
kan er 's morgens niet meer zijn.
Omringd door allen die hij lief had,
is heden vredig heengegaan

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:
zijn kinderen:

Luc en Lutgarde De Pelseneer - Gremmelprez,
André en Martine Vandevelde - De Pelseneer,

De heer

†

Gilbert De Pelseneer
Weduwnaar van Irène Peetermans
Geboren te Viane op 13 mei 1929 en overleden
te Halle in het A.Z. Sint-Maria op 30 april 2018.

zijn klein- en achterkleinkinderen:

Stijn en Elke De Pelseneer - Vandersteen,
Nynke en Renske,
Bart en Kathleen De Pelseneer - De Kegel,
Gilles en Arthur,
Jo en Liesbeth De Pelseneer - Van Cutsem,

________________

Lia,
Jurgen en Farah Vandevelde - Agneessens,

Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u vriendelijk
uit om samen afscheid te nemen van Gilbert, tijdens
de uitvaartliturgie in de Sint-Augustinuskerk te Beert
op maandag 7 mei 2018 om 10 uur.

Jorunn en Gunna,
Tom en Jenny Vandevelde - Vander Eeckt,
Tibbe en Kobe,
Joris Vandevelde,

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.
zijn zus, schoonzussen, neven en nichten.
Na de plechtigheid begeleiden wij hem naar zijn laatste
rustplaats op de begraafplaats van Beert, waar hij zal worden
bijgezet in de grafkelder.

De families De Pelseneer, Peetermans, De Jonghe en Vanlulle.
Met dank aan Dr. J.P. Pierreux, zijn huisarts, evenals het verplegend

Wie Gilbert graag een laatste groet wil brengen, is welkom
in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A
te Lembeek, op vrijdag 4 mei 2018 van 19.30 uur tot 20 uur.

Gilbert, we zullen je blijvend missen.

personeel van het Woon- en Zorgcentrum H. Vander Stokken te Pepingen.

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

