
Zwijgzaam, stil en zonder vragen
wilde hij zijn ziekte dragen
hij vocht met al zijn levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht
zo is hij langzaam, moegestreden
uit ons midden weggegleden
en na een dappere maar ongelijke strijd
uit zijn lijden nu bevrijd.

†
Wij nemen bedroefd afscheid van 

de heer

Georges Derweduwen
Echtgenoot van mevrouw Elisabeth Moonen

Geboren te Zele op 4 oktober 1946
en overleden te Dendermonde op 4 juni 2021,

begeleid door het gebed van de kerk.

Lid van KWB Zele-Heikant

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium 
“Heimolen", Waasmunstersesteenweg 13 te Sint-Niklaas

op zaterdag 12 juni 2021 om 10.30 uur

Samenkomst aan het crematorium om 10.20 uur

U kan het afscheid volgen via livestream 
op de website www.begrafenissen-vancleemput.be

Georges Derweduwen “klik hier” 
op zaterdag 12 juni 2021 vanaf 10.25 uur.

Aansluitend zal de crematie plaatsvinden
waarna de asurne thuis een warme plaats zal krijgen.

U kan Georges een laatste groet brengen 
in het funerarium van begrafenissen Van Cleemput-Hoogewys,

Kouterstraat 151 te Zele
op donderdag en vrijdag van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Elisabeth MOONEN
zijn echtgenote,

Steven en Katrien DERWEDUWEN - AUDENAERDE
 Lander en Imke
 Seppe

Joeri en Christel DERWEDUWEN - VAN HOORICK
 Kaatje en Brecht
 Robbe (†)
 Kobe en Hanne

zijn kinderen en kleinkinderen,

Robert en Greta MERTENS - DERWEDUWEN
Jozef en Godelieve DERWEDUWEN - DE CONINCK
Ephrem en Mariette DERWEDUWEN - VAN DER MOTTEN
Cesar en Miriam MOONEN - BRAL

zijn zus, broers, schoonzussen, schoonbroers
en al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families  DERWEDUWEN, MOONEN, 
  WAETERSCHOOT en WILLAERT.

Met onze dank aan zijn huisarts Dr. De Vreese,
Dr. Triest, Dr. Huysmans en het personeel 

van de palliatieve eenheid ‘De Haven’ 
van het AZ St.-Blasius te Dendermonde.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres:
Biesbochtstraat 27 - 9240 Zele

Condoleren kan via: www.begrafenissen-vancleemput.be - Tel: 052 45 13 45


