Niemand loopt verloren als hij op weg is naar 't heelal.
J. De Wilde

DE HEER

Karel Devroe
“Charel van Vaan”

Dit melden u:
Etienne en Anny Dormaels - Devroe
Marc en Christine Devroe - Bulinckx
zijn kinderen

weduwnaar van Melanie Vander Elst … 2015
Lid van Ziekenzorg
Lid van Koninklijke Fanfare De Vlaamse Leeuw Relst
geboren te Kampenhout op 30 januari 1926
en er overleden in het woon- en zorgcentrum “Molenstee”
op 23 maart 2018, gesterkt door het ziekensacrament.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de Sint-Jozefparochiekerk te Relst
op woensdag 28 maart 2018 om 11.30 uur.
De crematie wordt gevolgd door de bijzetting
in het columbarium op de begraafplaats van Relst.

Eric en Caroline Verheyen - Dormaels
Stephen en Charlotte
Adriaan en Catherine Marsboom - Dormaels
Viktor
zijn klein- en achterkleinkinderen
Gust (…) en Ida (…) Vansteenweghen - Devroe en kinderen
Leopold (…) en Pauline (…) Van Hoof - Goovaerts en kinderen
Jeanne (…) Van Hoof
zijn broer, zussen, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
Lucien en Marie Delcon - Vander Elst, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Frans (…) en Germaine (…) Lambrechts - Vander Elst, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
René (…) en Caroline Tobback - Vander Elst
Frans en Jeanne Rinckhout - Vander Elst, kinderen en kleinkinderen
Achille en Simonne Collijs - Vander Elst, kinderen en kleinkinderen
zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Devroe, Vander Elst, Van Hoof en Vandermeiren.

Gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 11.10 uur.
U kan Charel een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2
te Herent (Winksele-Delle) op dinsdag 27 maart 2018 van 18.30 tot 19.30 uur.

Met dank aan de dokterspraktijk Steenokkerzeel
en aan het personeel van het woon- en zorgcentrum “Molenstee”.

De eucharistie ter nagedachtenis van de overledene wordt gevierd
op zondag 6 mei 2018 om 9.30 uur.
Wij nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan deze vieringen.
Begr. PUES

016 - 60 15 06

condoleren: www.pues.be

