
 Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer, Hekelgem, 0475/55.15.07

           Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
           je hebt je als een moedig mens gedragen.
           Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
           Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Heden overleed thuis, omringd door zijn 
zorgzame echtgenote en geliefden

de heer

Alfons Siccard
 

echtgenoot van mevrouw Godelieve Van Antenhove

Hij werd geboren te Anderlecht op 20 september 1942
en is thuis te Kapelle-op-den-Bos

overleden op 25 januari 2023.

Gewezen politie-inspecteur te Brussel
Duivenliefhebber in hart en nieren

 
Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen

van Alfons in de aula van crematorium Siesegem 
te Aalst, Merestraat 169, 

op zaterdag 4 februari 2023 om 14.30 uur.

De urne van Alfons zal thuis met veel liefde bewaard worden. 

Wie wenst kan online condoleren via www.steveds.be

  

 
 Alfons leeft verder in de herinneringen van 
 
 Godelieve                                                                          zijn echtgenote

 Natalie en Dirk
 Sarah en Kevin                                                                  zijn plusdochters

 Lasse en Mila                                                                      zijn oogappels

 Joseph † en José † De Jonghe - Siccard                   zijn schoonbroer en zus
 
 Alain † en Viviane † Istiry -  De Jonghe                              zijn neef en nicht
 
 Dany en Sophie Van Acker - Istiry en Helena
 Frederic en Anne Leon - Istiry en Alexandre 
 Dominique en Alexia Grignet - Istiry                               zijn petekinderen

 Freddy † en Caroline Vermoesen – Van Antenhove, 
  kinderen en kleinkinderen
 Albert en Annie Van Antenhove – Van Elsen,
  kinderen en kleinkinderen
 Gustaaf en Josianne Van Antenhove – Sonck,
  kinderen en kleinkinderen
 Frans en Renée Van Antenhove – Vanrysselberghe,
  kinderen en kleinkind
                      zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Siccard, Van Antenhove, Willems en Diependael.

Wij danken voor hun goede zorgen
       de thuisverpleging Sandy en Nancy
       de palliatieve thuiszorg Omega, Stephanie
       zijn huisartsen Dr. Rudolf Steenwegen en Dr. Ilse De Boelpaep.

Onze speciale dank gaat uit naar iedereen die ons een bezoekje bracht,
ons steunde en omringde met jullie genegen warmte.

Rouwbetuigingen
       Familie Dhr. Alfons Siccard
       p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer

       Langestraat 254 - 1790 Hekelgem
       


