
Stil en verdrietig, maar vooral dankbaar om wat hij voor ons gedaan heeft,
melden wij u het overlijden van

De heer 

Roger Praet
echtgenoot van mevrouw Celina De Bruecker

Geboren te Nederhasselt op 2 januari 1929
en stilletjes van ons heengegaan, omringd door zijn kinderen,

in de Palliatieve Eenheid Charon van het ASZ te Aalst op 27 januari 2018,
gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid 
in de parochiekerk van Sint-Anna te Aalst op

zaterdag 3 februari 2018 om 11.30 uur,

gevolgd door de crematie.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.15 uur.

De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk op zondag 18 maart 2018 om 11 uur.

U kunt Roger een laatste groet brengen 
in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,

alle weekdagen van 10 tot 11 uur en van 16 tot 18.45 uur.

Dat hij rust in vrede.

Dit melden u met veel verdriet:

Celina De Bruecker zijn echtgenote

Herwig Praet
Lies en Jeroen Praet - Reygaert
Silke en Sjors Praet - Zuiderwijk
Lore en Tomas Praet - De Gregorio

Lutgarde en Guy Praet - Verstraeten
Steven en Sophie Van den Bremt - Vanloffelt

Hilde en Willem Praet - Verschraeghen
Soetkin Verschraeghen
Nele en Gilles Verschraeghen - Van den Bergh

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn neven en nichten.

De families Praet, De Bruecker, Goessens en De Coninck.

Met dank aan zijn huisarts dr. J. Cooreman
en het verplegend personeel van de Palliatieve Eenheid Charon.

Rouwadres: 

Familie Praet
p/a Uitvaart Callebaut - Van Den Steen
Dorpsstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Je wilde zo graag bij ons blijven en vocht zolang je kon.

Maar deze strijd was niet meer te winnen.
In ons hart zal je altijd bij ons blijven.
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