Afscheid nemen is meedragen
al wat waard is om niet te vergeten.

Lieve Pa & Pépé,
De dag dat we afscheid van jou moeten nemen is helaas
aangebroken. Zelfs na 86 mooie jaren is deze dag spijtig
genoeg nog te vroeg gearriveerd.
We hebben vele mooie momenten samen mogen delen en
beleven. Deze zullen wij voor altijd meedragen in ons hart,
zodat op donkere dagen, wanneer ons verdriet te groot is
en de tranen het overnemen van onze woorden, we met
een grote glimlach en veel liefde aan jou terug denken.
We kunnen je niet meer knuffelen, kussen. We kunnen niet
meer met je praten of je een beetje plagen, maar je zal altijd
in ons hart en gedachten zijn.
We gaan je zo missen. Maar nu ben je terug bij uw vrouwke,
ons Ma en Pitteke, terug samen, zoals het hoort.
Afscheid nemen doet steeds pijn, maar het brengt ons
vrede, omdat wij weten dat je terug met je grote liefde
verenigd bent.
Pa , Pépé , geen vaarwel maar een tot ziens.

Voor elk gebaar van vriendschap, troost en medeleven,
danken wij u van harte.
de familie

Rouwadres: familie Jozef Van Mieghem,
p/a Uitvaartzorg Van Raemdonck, Albert Panisstraat 79, 9120 Beveren
Mogelijkheid tot condoleren op www.uitvaartzorg-vanraemdonck.be
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Jozef Van Mieghem

weduwnaar van Julia De Keersmaeker
1 augustus 1934 - 5 januari 2021

Met grote bewondering en dankbaarheid
voor wie hij voor ons was,
nemen wij met verdriet afscheid van

de heer

Jozef Van Mieghem
trekpaardenkweker van Oost-Vlaanderen

Dit melden u:

Luc en Ria Van Mieghem-De Munck
Melissa en James
Marc Van Mieghem en Darina Hristova
Zeno
zijn kinderen en kleinkinderen

weduwnaar van mevrouw

Julia De Keersmaeker
geboren te Haasdonk op 1 augustus 1934
en overleden te Beveren op 5 januari 2021.

Wegens de richtlijnen van de federale overheid
inzake het coronavirus, zal het afscheid van Jozef
plaatsvinden in intieme kring, gevolgd door de bijzetting
van de as bij zijn echtgenote in het urnenveld
op de begraafplaats te Haasdonk.

Delen mee in hun rouw:
zijn schoonbroers en schoonzussen,
zijn neven en nichten,
de families Van Mieghem, De Keersmaeker, Van Acker
en Blommaert.

Onze oprechte dank en waardering gaat uit naar het
verzorgend personeel van WZC Grootenbosch en zijn huisarts
Dr. W. Van Schoor voor de toegewijde zorgen.

