Bedroefd melden wij u het overlijden van
De heer

Gustaaf Vandermeeren
Weduwnaar van Lisette Defreyn

Gewezen voorzitter van het Sint-Gregoriuskoor Lembeek
Lid „De Wijngeuzen“ Essenbeek
Lid van verschillende parochiale verenigingen
Speler en regisseur Kon. KWB toneel „De Linde“ Lembeek
Ridder in de Orde van het Gulden Masker
Oprichter en gewezen voorzitter Spaarkas „De Kring“ Lembeek
Geboren te Lembeek op 8 augustus 1938 en rustig heengegaan
te Heikruis in het WZC Mater Dei op 2 april 2021.
De afscheidsviering zal in familiale kring plaatshebben in
de Sint-Veroonskerk te Lembeek op vrijdag 9 april 2021.
Aansluitend volgt de crematie in het crematorium van Brussel te Ukkel.
Nadien volgt de bijzetting van de asurne in het urnenveld op het kerkhof
van Lembeek om 15 uur.
Bloemen noch kransen

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:
Bruno Vandermeeren
Edwin en Ingrid Vandermeeren - Vandenbosch
Senne en Jelke Vandermeeren - Goovaerts
Rani Vandermeeren
Mira en Dylan Knockaert - Mosselmans

zijn kinderen

zijn kleinkinderen

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten
en aanverwanten.
De families Vandermeeren, Defreyn, Bontridder en Bardijn.
Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van het WZC Mater Dei
te Heikruis en van de afdeling Nefrologie van het AZ Sint-Maria te Halle.
Wie Gustaaf graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het
rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op woensdag 7 april 2021 van 19.30 uur tot 20 uur.
RUST ZACHT.

Rouwadres: Fam. Gustaaf Vandermeeren p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A te 1502 Lembeek - Tel: 02/356 67 20
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

Gustaaf Vandermeeren

Kunstminnende handen,
Gepassioneerd theater-LIEF-hebber
Genieter van het leven
Maar vooral immer trouwe zorgende echtgenoot,
vader, broer en grootvader gebleven.
Zovele warme herinneringen blijven voor altijd
zin-geven aan dit leven.
Bedankt voor alles, pa, peter, broer, nonkel, vriend,
of “Staafke” voor zovelen.
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