Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
omdat door het verleggen van die steen,
de stroom nooit meer dezelfde zal zijn.

†
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van

de heer

Franz Van Melckebeke
echtgenoot van mevrouw Godelieve Broekaert
Geboren te Grotenberge op 28 februari 1926
en er thuis overleden op 25 juni 2019,
begeleid door het gebed van de H. Kerk.
Lid van PAKOV
Lid van VFBT
Lid van KMBT
___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk te Grotenberge-Zottegem
op DONDERDAG 4 JULI 2019 om 10 uur,
waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats
in de familiekelder op de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem.

Dit melden u met droefheid:
Godelieve Broekaert
zijn echtgenote.
Patricia Van Melckebeke
Kimberley
Timothy
Tristan
Peter en Karin Van Melckebeke - Martens
Steffi
Piet en Ingrid Termonia - Van Melckebeke
Sarah
zijn kinderen en kleinkinderen.
Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Van Melckebeke-Kentane en Broekaert-Broeckaert.

Met dank aan zijn huisarts dr. Bart Magherman,
het team verpleegkundigen van Hilde De Schepper
en Danny Van Haute, de dokters en het verplegend personeel
van het UZ-Gasthuisberg te Leuven.
U kan Franz een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 17 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
De namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk
op zondag 11 augustus 2019 om 18 uur.

Geen bloemen of kransen.
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Van Melckebeke - Broekaert
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

