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Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet.

Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,

maar het afgesneden zijn.

M. Vasalis

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
nemen we afscheid van

D E  H E E R

Alex Stevens
echtgenoot van mevrouw Patricia Dhondt

geboren te Oudenaarde op 5 november 1951
en zachtjes van ons heengegaan in het U.Z. Gent op 4 oktober 2017,

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in het bijzijn van de urne op vrijdag 13 oktober 2017 om 10 uur

in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Nazareth.
De nederzetting van de urne gebeurt in familiekring op de gemeentelijke parkbegraafplaats.

Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 9.30 uur.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Everaert, ‘s Gravenstraat 120
te Nazareth, iedere werkdag t.e.m. woensdag van 17 tot 19 uur. Op zaterdag van 17 tot 18 uur.

Online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

Dit melden u:

Patricia Dhondt zijn echtgenote

Mathieu Stevens en Mieke Bobelyn
Margot Stevens en Thomas Storme zijn kinderen

Emilie Storme
Charlotte Storme zijn kleinkinderen

Marc Stevens en Monique Compernolle, kinderen en kleinkinderen
Yolande Stevens en Paul Van Huffel, kinderen en kleinkinderen
Eliane Stevens en Eric De Maerteleire en kind
(=) Marie-Christine Stevens en Patrick Buyle en kinderen
Nicole Dhondt en Christian Delplanque en kinderen
Lilian Dhondt en Jean-Marc Dessomme
Isabelle Dhondt en Johan Delbaere zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Stevens - Dhondt - De Jonghe - De Vreese

Met dank aan zijn thuisverpleegsters

Rouwadres:
Begrafenissen Everaert, t.a.v. de familie Stevens - Dhondt
‘s Gravenstraat 120, 9810 Nazareth


