Het maakt ons stil en verdrietig u het overlijden te melden van

Dit melden u:
Renaat en Magda Willaert - Van den Eede

Nico Willaert

zijn ouders

Delen mee in het verdriet:
Armand en Lucille Willaert - Van Hoey, kinderen en kleinkinderen

zoon van Renaat en Magda Willaert - Van den Eede
geboren te Hamme op 6 oktober 1978 en
er plots thuis overleden op 1 januari 2022.

Roger en Rita(†) Van den Eede - Willaert, kinderen en kleinkinderen
Erik en Benita(†) Willaert - Van Goethem en kinderen
Marcel(†) en Pia D’Heer - Willaert, kinderen en kleinkind
Paul en Gemma De Clercq - Willaert, kinderen en kleinkinderen
Norbert Van den Eede
Michel en Ludwine Lelie - Van den Eede, kinderen en kleinkinderen

De plechtige uitvaartliturgie waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd met mondkapje,
zal plaatsvinden in de H.Hartkerk, Zouavenstraat te Hamme,
op dinsdag

11 januari 2022 om 10 uur.

Paul Van den Eede(†) - Freddy Terck(†) - Magda Van Hoey en kinderen
Jozef en Nicolle Van den Eede - Van Meersche, kinderen en kleinkinderen

Daarna volgt de crematie te Sint-Niklaas.
Jozef(†) en Greta Van Cauter - Van den Eede en zoon
Gelegenheid tot groeten in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur
Guido en Ingrid Van den Eede - Van Meersche, kinderen en kleinkinderen
De begraving van de urne heeft plaats om 14u30 op het urnenveld van Hamme,
zijn nonkels, tantes, neven en nichten

ingang Driegotenkouter.
De familie biedt u de gelegenheid om Nico een laatste groet met mondkapje te brengen in het
funerarium Leemans, Driegotenkouter 11 te Hamme, maandag 10 januari 2022 tussen 19 en 20 uur.

De families Willaert en Van den Eede.

Een woordje van steun aan de familie en condolatie kan gebeuren
op www.begrafenissen-leemans.be

Wil hem in liefde blijven gedenken.

Rouwadres:
Fam. Willaert
p/a Begrafenissen Leemans - Driegotenkouter 11 - 9220 Hamme
www.begrafenissen-leemans.be - 052/47 04 98

