				
Nu va er niet meer is
				blijven alleen herinneringen
				
maar die zijn zo schoon dat hij daarin
				
voor ons blijft verder leven.
Met een hart vol liefde en droefheid
melden wij U het heengaan van
de heer

Joseph “Ernest”
Van den broeck
weduwnaar van mevrouw Adrienne Claes
Hij werd geboren te Teralfene op 24 februari 1936 en is overleden
in het ASZ te Aalst op 5 januari 2019 in het bijzijn van zijn kinderen en petekind.

Gepensioneerd Inspecteur Der Douane en Accijnzen
Schepen voor de Daalpartij in Teralfene
Lid van de vroegere Fanfare De Brabantse Leeuw
Mede-stichter Leeuwkens Teralfene en mede-oprichter van het Jeugdbestuur
Oud-dirigent Kerkelijk Zangkoor Sint-Jan
Brave Mens
Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Ernest tijdens de uitvaart in de parochiekerk
van Sint-Jan te Teralfene
op zaterdag 12 januari 2019 om 11.15 uur.
Nadien volgt de bijzetting in het familiegraf
op de begraafplaats van Teralfene.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.
Naviering in voornoemde kerk op zaterdag 9 februari 2019 om 18.45 uur.
Laat Ernest in ons hart verder leven.

Zijn kinderen en kleinkinderen
Gert en Veerle Van den broeck – Baeyens
		Arno
Koen en Katleen Van den broeck – Van Nieuwenhove
		
Nore en Hannes
		
Laya en Siebert
Ilse Van den broeck en Jan
		Noa
		Axel
Marc en Leni De Coeyer – Van den broeck
		Mare
		Gust
		Renee
Stijn en Davina Van den broeck – Van den Houwe
		Eisse
		Iljo
Zijn petekind
Krista Van den broeck en echtgenoot Danny De Meersman
Jens en Brent
Zijn broer, schoonbroer en schoonzussen
Louis (†) en Paula (†) Van den broeck – Van Overwaele
Frans en Albertine Claes – Steenhaut, kinderen en kleinkinderen
Marc, vake van Noa en Axel
De families Van den broeck, Claes, Van Ransbeeck en De Bolle
Met dank aan Dokter Veerle, thuisverpleegkundigen Danny en Tiny,
kineteam Ann en Caroline voor de goede zorgen.
Eveneens dank aan dienst Intensieve Zorgen ASZ Aalst.
U kan Ernest een laatste groet brengen in het funerarium
     Steve De Saedeleer, Langestraat 254 te Hekelgem (nabij abdij Affligem)
op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 januari tussen 18 en 19 uur.
Je kan je medeleven online overbrengen via www.steveds.be.
Geen bloemen of kransen.
U mag dit rouwbericht verspreiden : het kan dat wij familie,
vrienden of kennissen vergaten of niet over hun adres beschikten.
Rouwadres: Familie Ernest Van den broeck
p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer
Langestraat 254 - 1790 Affligem

