Je was in eenvoud sterk en groot
en toegewijd aan die je dierbaar waren.
Dit is het beeld dat wij van u bewaren.

†

Hij leeft verder in de herinnering van:

Het maakt ons stil en verdrietig
u het overlijden te moeten melden van

Yolande Van der Biest
zijn echtgenote

Jan Van Baeveghem
echtgenoot van mevrouw Yolande Van der Biest
Hij werd geboren te Lebbeke op 13 december 1931 en is
onverwachts overleden in het OLV ziekenhuis te Aalst op 23 april 2018.
Begeleid door de gebeden van de kerk.
Onderwijzer op rust van het Heilige Maagdcollege te Dendermonde

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Jan
tijdens de uitvaartliturgie in de dekenale Onze Lieve Vrouwekerk
te Dendermonde-centrum (Kerkstraat)

Hugo (†) en Marie-José (†) Van Baeveghem - Bollars,
kinderen en kleinkinderen
Maria (†) en Roger (†) Van Baeveghem - De Backer en
kinderen
Greta Van Baeveghem (†)
Paul (†) en Andrea Van Baeveghem - Bosteels,
kinderen en kleinkinderen
Arnold en Simonne Van Baeveghem - De Cock,
kinderen en kleinkinderen
Robert en Mariette Van Baeveghem - De Cock,
kinderen en kleinkinderen
Roger en Godelieve Van der Biest - Parewyck,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
zijn broers, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

op woensdag 2 mei 2018 om 11.30 uur
waarna hij wordt bijgezet in de familiekelder op het kerkhof te Dendermonde.

De families VAN BAEVEGHEM - VAN DER BIEST - HAEMS - DE SAEDELEER.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk vanaf 11 uur.

Een parochiale dienst voor de overledenen heeft plaats op
zondag 3 juni 2018 en zondag 1 juli 2018 telkens om 11 uur in voornoemde kerk.
De familie biedt u de gelegenheid om Jan een laatste groet te brengen,
in het Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke
op vrijdag van 19 tot 20 uur.

De familie wenst iedereen te bedanken die
Jan geholpen, verzorgd en bijgestaan hebben.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Noordlaan 70 - 9200 Dendermonde
Rouwcentrum Van Damme en zoon - 052 41 44 55

