Dankbaar voor zijn leven,
voor zijn vriendschap en de goedheid die van hem zijn uitgegaan,
bewaren wij in ons hart de naam en het beeld van...

de heer

Herman Vereycken
gesterkt door Gods zalvende liefde
voormalig agentschapsdirecteur in het bank- en verzekeringswezen

weduwnaar van mevrouw

Agnes Geldof

Herman werd geboren te Schelle op 10 februari 1934
en ging vredig van ons heen te Hemiksem in
WZC Hoghe Cluyse op 20 maart 2019.

Dit melden u met droefheid:
Marc en Martine Vereycken - Wouters
Jeroen en Rayana
Hanne en Nathan
Wim en Gerda Vereycken - Van Riet
Tim en Gert en kinderen Ward, Gijs, Rein
David en Ilse en kinderen Bjarne, Femke
Eline
Patrick en Christiane Verdoodt - Vereycken
Nathalie en Pieter
Valerie en Johannes
Sarah
Thibaut
Bart en Fabienne Vereycken - Steens
Arno
Raf
Noa		
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De kerkelijke uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op dinsdag 26 maart 2019 om 11 uur in de Heillige-Familiekerk Laar,
Tolhuisstraat 34 te Schelle.
Samenkomst achteraan in de kerk
met gelegenheid tot groeten vanaf 10.30 uur.

De families Vereycken, Geldof, Goevaerts en Steenssens.

Een bijzonder woord van dank aan het verplegend en verzorgend personeel
van WZC Hoghe Cluyse te Hemiksem, de Landelijke Thuiszorg en zijn huisarts,
Dr. Wim De Backer voor hun warme en liefdevolle zorgen.

Aansluitend leggen we Herman te ruste
op de gemeentelijke begraafplaats van Schelle gelegen in de Kerkhofstraat.
De gedachteniseucharistieviering vindt plaats
in voornoemde kerk op zondag 14 april 2019 om 11 uur.
Een laatste groet kan gebracht worden in het rouwcentrum
van Uitvaartverzorging Verbist C, op maandag 25 maart 2019 van 19 tot 20 uur,
Provinciale Steenweg 34 te Schelle.

U kan digitaal condoleren via www.verbistc.be
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