
       Bedroefd maar dankbaar om wat hij voor ons is geweest,                              Dit melden u:

                              nemen we afscheid van 

                                       DE HEER     
 
                             ADRIEN VERMEERSCH 

                  echtgenoot van mevrouw Martha Vlerick 

               geboren te Vosselare op 13 november 1927
       en van ons heengegaan te Gent op 29 november 2019

          De plechtige uitvaart, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
              zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk
             te Nazareth op vrijdag 6 december 2019 om 11.30 uur,
                gevolgd door de nederzetting in de familiegrafkelder
                          op de gemeentelijke parkbegraafplaats.
 
                    
                     Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 11 uur.                                         Met dank aan de zorgverleners.

                         Een laatste groet kan gebracht worden 
            in het funerarium Everaert ‘s Gravenstraat 120 te Nazareth,
              op dinsdag, woensdag en donderdag van 17 tot 19 uur.
          
       

                   Online condoleren kan via www.uitvaarteveraert.be                              

                                             Martha Vlerick                                          
                                                                                                                  zijn echtgenote

                                             Luc en Elsy Vermeersch - Remerie
                                             Patrick en Karline Derkinderen - Vermeersch    
                                                                                                                      zijn kinderen

                                             Addy en Rani Vermeersch - De Herckenrode**Y 
                                             Jens en Sylvie Vermeersch - Canipel en Maxent
                                             Esra en Romy Vermeersch - Volckaert

                                             Matthias en Francesca Duchatelet - Derkinderen
                                             Jonathan Derkinderen   
                                                                    zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

                                             alsook zijn broer, zus, neven en nichten

                                             De families
                                             Vermeersch - Vlerick - De Baets - Feys

                                          
                                          
                                        

 Rouwadres :Begrafenissen Everaert
 t.a.v. de familie Vermeersch - Vlerick
 ‘s Gravenstraat 120 Nazareth 

Je moet niet wenen om wat niet meer is
maar gelukkig zijn om wat is geweest.

        begr .fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19  0475 77 09 94  
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