70 jaar geleden stapten ze
samen in het huwelijksbootje
om hun levensverhaal te beginnen,
vandaag sluiten ze samen dit mooie verhaal af.

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die we samen
met hen mochten hebben, delen wij u het overlijden mee van

De heer

Mevrouw

Gustave Langendries

Thérèse Pesente

Echtgenoot van Thérèse Pesente

Weduwe van Gustave Langendries

Geboren te Halle op 30 december 1926
en omringd door hen die hem liefhebben,
heengegaan te Halle op 9 april 2022.

Geboren te Tubize op 27 december 1932
en omringd door hen die haar liefhebben,
heengegaan te Halle op 10 april 2022.

Gewezen ambtenaar van de
Burgerlijke Stand van Stad Halle

Dit melden u bedroefd:

Christian en Magda Langendries - Ghyssels

hun kinderen

Katleen en Laszlo Langendries - Thonon
Owen en Yara
Brecht en Lise Langendries - Vanden Boogaerde

Marcel en Maria Vogeleer - Pesente
Jules en Jeannine Detournay - Langendries
Gillio (†) en Guglielma Pesente - Chiovetto
Daniel (†) en Natalina (†) Hamelrijck - Pesente

hun klein- en achterkleinkinderen

hun (schoon)broers, (schoon)zussen

Freddy en Rita Vogeleer - De Cubber en kinderen
Francis Pesente
Martine en Jean-Marie Detournay - Limon en kinderen

__________

Wij nodigen jullie uit om afscheid te nemen tijdens de afscheidsviering rond de asurn van
De families Langendries en Pesente.
Gustave

Thérèse

in het crematorium van Brussel, Stillelaan 61,
op vrijdag 15 april 2022 om 9.30 uur.

in de Sint-Veroonskerk te Lembeek
op vrijdag 15 april 2022 om 11.30 uur.

Samenkomst en begroeting in het crematorium
om 9.15 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk
om 11.15 uur.

Met dank aan al de dokters en het verplegend personeel van het AZ Sint-Maria te Halle.

RUST SAMEN ZACHT.

Aansluitend volgt de gezamenlijke bijzetting op het urnenveld van Lembeek om 12.30 uur.

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

hun neven en nichten

