Werner Van Haelst
5 februari 1939 - 21 april 2019

Ik ga nu uitrusten, mijn strijd is gestreden.
Ik heb het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe ik heb geleden,
wie kan voelen wat ik heb doorstaan.
Dankbaar om wat hij voor ons betekent
nemen wij afscheid van
de heer

Werner Van Haelst
Weduwnaar van mevrouw Mariette Van Eynde

Werner is graag gezien door:
Patrick (†) Van Haelst
Kurt en Linda Andries – Van Haelst
Ivan en Nadine Rysbrack – Van Haelst
Luc en Sylvia Cleys – Van Haelst
Gerry en Wendy De Meester – Van Haelst
zijn kinderen

Hij werd geboren te Nieuwkerken-Waas op 5 februari 1939 en
is zacht ingeslapen in AZ Nikolaas te Sint-Niklaas op 21 april 2019,
gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.
Lid van OKRA
Lid van Samana

__________

Jordy en Andrea Elizabeth Andries - Corrales
Lisandro
Kenneth Cleys
Kevin Cleys en vriendin Jana
Melissa De Meester
Romy De Meester
Dylano De Meester
zijn kleinkinderen en achterkleinkind
zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te
nemen tijdens de uitvaartliturgie die zal opgedragen worden
in de parochiekerk O. L. Vrouw ten Bos, Ten Bos te Nieuwkerken
op zaterdag 27 april 2019 om 13.00 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in
de kerk vanaf 12.40 uur.
Gevolgd door de begraving van de urne op het urnenveld van de
gemeentelijke begraafplaats te Nieuwkerken.
Er zal een namis opgedragen worden op
zondag 16 juni 2019 om 9.30 uur in voornoemde kerk.

de families Van Haelst, Van Eynde, Verscheuren en Fierens.
Met oprechte dank aan zijn huisarts dr. Merckx, het voltallig personeel
van AZ Nikolaas en WZC ‘Populierenhof’ voor de goede zorgen.
Rouwadres:		
Familie Werner Van Haelst
			p/a rouwcentrum Brys
			Sparrenhofstraat 162
			9100 Sint-Niklaas
Online condoleren:		
www.brys.be

03.777.85.65

