
Bedroefd melden wij u het overlijden van

De heer

Gustave D’hollander
Weduwnaar van Lucie Wastiels

Geboren te Clabecq op 2 juni 1930 en rustig heengegaan
te Halle in het WZC Sint-Augustinus op 23 februari 2021, 

gesterkt door de ziekenzalving.

Omwille van de huidige Coronamaatregelen nemen we in beperkte
familiale kring afscheid van Gustave in de Sint-Rochuskerk

te Halle op zaterdag 27 februari 2021.

Aansluitend volgt de bijzetting in de grafkelder
op het kerkhof van Halle.

 

Rouwadres: Fam. Gustave D’hollander p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A - 1502 Lembeek

Condoleren kan via www.rouwcentrum-mertens.be

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

(†) Ghislain en Martine Wijns - D’hollander
Emile D’hollander
Laurent D’hollander zijn kinderen

Jurgen Deelen
Sven D’hollander
Bart D’hollander
Dorien D’hollander zijn kleinkinderen

Mr. en Mevr. Damen - Corstjens Mady zijn petekind

De kinderen en klein- en achterkleinkinderen van wijlen
Laurens en Marie Corstjens - Hermans
De kinderen en klein-en achterkleinkinderen van wijlen
Albert en Octavie Hermans - Becu
 zijn broer en zus
Louis en Yvonne Geerooms - Wastiels,
               kinderen en klein-en achterkleinkinderen
 zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families D’hollander, Wastiels, Hermans, Corstjens, Vanderhoeven
en Vanhorenbeke.

Met dank zijn huisartsen Dr. Petrescu en Dr.Moerenhout en het verplegend en 
administratief personeel, alsook een dank aan Celine, Dorine, Jolien en Marieke 
van het dagcentrum Sint-Augustinus. Wij danken ook het verplegend personeel 
van het Wit-Gele Kruis en in het bijzonder Pascale en Myriam.



Dagen, weken, maanden,
steeds rondom jou.
Met warme liefde,
wanhopig hopend,

zachte woorden fluisterend.
We huilden samen en we lachten.

Tot ... een diepe slaap
jouw pijn verzachtte.

Dicht tegen mij aan moest ik
jou laten gaan ...

Ze zijn voorbij, de maanden
van onzekerheid en lijden.

Ge werd zo moe dat we u vertrouwensvol
maar zonder pijn
te rusten leggen

in Gods liedevolle handen.

Gustave D’hollander

º 02-06-1930
✝ 23-02-2021


