Met liefde nemen wij afscheid van

Bram Raes

Dankbaar en trots dat je onze zoon was.
‘Onze kleinen’, ‘Den Djoe’ voor je broer.
Jij, met je gouden hart, die ons zoveel heeft gegeven.

Grote liefde van Adelina Abelian

Altijd stond je voor ons klaar met een verrassend gebaar.

Geboren te Sint-Niklaas op 30 oktober 1986

Het gemis en ons verdriet is immens groot.

en zacht ingeslapen in AZ Nikolaas op 22 juni 2021.

Voor ons blijf je leven

Liefste Brambi, liefste papa,
Niets is zo pijnlijk als iemand verliezen
die je zo dierbaar was.
De tijd met ons gezin was kort

Veel te kort was je tijd.

_______

Je strijd is nu gestreden.

maar je blijft voor altijd heel dicht bij ons,

Je hebt echt alles gegeven.

in onze gedachten en in ons hart.

Je tattoo ‘Time flies’ betekende voor jou

Je hebt ons mooie herinneringen
U kan Bram nog een laatste groet brengen in rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas
op donderdag 1 juli 2021 tussen 18.00 en 20.00 uur.

‘geniet van ieder moment’.
De tijd ging snel, veel te snel
Je zit voor altijd in ons hart!
“chill” nu maar….
papa, mama, Sam

Wij hadden graag samen met u herinneringen gedeeld over het leven van Bram tijdens de plechtigheid die zal gehouden worden
in de aula van crematorium ‘Heimolen’ maar door de huidige maatregelen zijn wij genoodzaakt om dit in beperkte kring te doen.
Gevolgd door de begraving van de urne op de stedelijke parkbegraafplaats ‘Heimolen’.

bezorgd die we voor altijd zullen koesteren.
Vergeten doen we je nooit
Je trollieke en je prinsesjes

Bram is
de grote liefde van: 			

Adelina Abelian

papa van:				Juliana en Emilia
zoon van:				Patrick en Els Van Acker - Ruythooren
broer, schoonbroer en nonkel van:

Sam en Rehan Raes - Yaramis

					
schoonzoon van:			

Twan

Amo en Janna Abelian - Mirzakhanian

schoonbroer van:			

Alik en Arsiné Arakelyan - Abelian

kleinzoon van:			

Louis (†) en Yvette Ruythooren - Selis

					

Antoine (†) Jacqueline Raes - Van Haute

					

Etienne en Marie-Jeanne Van Acker - Van Avermaet

graag gezien door:			

zijn nonkels, tantes, neven en nichten

					zijn supergoede vrienden
Met oprechte dank aan zijn huisarts dr. Saelemans, de dienst maag -, darm - en leverziekten van het UZ Gent, het personeel van
de dienst oncologie van het AZ Nikolaas met in het bijzonder dr. Van de Walle voor de warme zorgen.

Rouwadres:		

Rootputstraat 99/0102, 9100 Sint-Niklaas

Online condoleren:

www.brys.be

