“Geef, dat elke omstandigheid
             van het leven mij bereid vinde tot het
vervullen van mijn plicht.”

      

(Scoutsgebed)

Dit melden u
Ria en Jan Pintens – Hadermann
		

Hilde en Kurt Smolderen – Pintens, Hanne en Eline

		

Veerle en Peter Janssens – Pintens, Lander, Linde en Flore

		

Pieter-Jan en Evi Pintens – Vercauteren

Herman en Hilde Hadermann – Loos
		

Kristine en Wim Van Deyck – Hadermann, Freya en Oskar

		

Wim en Evi Hadermann – Haest en Mathis

Jan en Griet Hadermann – Verbelen
Het verlies was er al eerder, voordat het afscheid kwam,
omdat een onzekere verwarring bezit van zijn gedachten nam.
Langzaam gleed hij van ons weg en is het kaarske opgebrand.
Nu is het vlammetje uitgegaan.
Dankbaar dat hij niet langer moet lijden,
geven wij kennis van het heengaan van ons vake, onze vava.

Robert Hadermann
echtgenoot van Rosette De Wilde (†)
partner van Jenny De Decker

Geboren te Hemiksem op 11 november 1927
en overleden in het WZC Familiehof
te Schelle op 13 maart 2022,

		Kris Hadermann
		

Kathleen en Nick Michiels – Hadermann

Gerd en Patrick
		

Wille – Hadermann

Ilse en Tom Nelis – Wille, Maurits, Mirthe en Emilia

		Inge Wille
Geert en Sofie Wille – Goris, Rover en Atlas

De christelijke uitvaartplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 18 maart 2022 om 10 uur in de St. Niklaaskerk
te Hemiksem, gelegen op de Gemeenteplaats.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.45 uur.
Aansluitend gaan wij ons vake naar ons moekes rustplaats brengen.

U kan een laatste groet brengen aan ons vake op woensdag 16 maart 2022
van 19 tot 20 uur in het rouwcentrum van C. Verbist,
gelegen op de Provincialesteenweg 18 te Hemiksem.
Nog een warm woord van dank aan alle lieve verzorgenden
van het WZC Familiehof voor de toegewijde zorgen.

gesterkt door het Heilige Sacrament van de zieken.
U kan digitaal condoleren via www.verbistc.be
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