
                                                                                   
     
     

               
                                 

 Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: „Ik ben wat moe“.
Maar op een keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe.

            
Rustig en sereen is heden van ons heengegaan

                                           De heer

      †     Paul Van den Abbeele
               Echtgenoot van Simone Smet
                                      

Geboren te Lede op 16 december 1948 en,  omringd door hen 

die hen liefhebben, rustig heengegaan te Halle in het AZ Sint-Maria 

op 8 maart 2023, gesterkt door de ziekenzalving.

______________

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van

Paul rond zijn asurn, tijdens de afscheidsviering in 

de Sint-Vincentiuskerk te Buizingen 

op woensdag 15 maart 2023 om 11.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium

op het kerkhof van Buizingen.

De crematie zal vooraf in alle intimiteit plaatsvinden.

Wie Paul graag een laatste groet wil brengen, is welkom

in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A

te Lembeek, op maandag 13 maart 2023 van 18 uur tot 18.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur.

 

Dit melden u met diepe droefheid:

(†) Adolf en Cesarine Van den Abbeele - Van Humbeeck    zijn ouders

Simone Smet                  zijn echtgenote

Geert en Kelly Van den Abbeele - Reynders                  zijn kinderen

Camille Van den Abbeele                   zijn oogappel

Erik Van den Abbeele                         

Martine Van den Abbeele en zoon         

Jozef en (†) Anny De Mil - Van den Abbeele en kinderen 

             zijn broer, zussen, schoonbroer, neven en nicht

De families Van den Abbeele, Smet, Van Humbeeck en Decamp.

Met dank aan Dr. Fr. Baré, zijn huisarts, evenals een dank aan

het medisch en verzorgend personeel van het AZ Sint-Maria te Halle.

          Heer, schenk hem de eeuwige rust.

Rouwadres: Fam. Paul Van den Abbeele p/a Rouwcentrum Berni Mertens

Claesplein 17A - 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be
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