Ik ga alvast, want ik ben zo moe
Maar weet je wat ik doe
‘k Laat hier en daar een lichtje aan
Dan moet jij straks, als je komt
Niet door het donker gaan…

Dit melden u:

Charlotte Bosschem

Met deze woorden nemen wij afscheid van

zijn echtgenote;

Hans en Tania Dhondt – Van Sele
Stefan en Alexa Willems – Van Sele

zijn kinderen;

DE HEER

Willy Van Sele
Echtgenoot van mevrouw Charlotte Bosschem
Geboren te Zelzate op 29 mei 1935
en zachtjes heengegaan te Gent op 30 december 2021.
De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in het crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi
op ZATERDAG 8 JANUARI 2022 om 10.30 uur
gevolgd door de asverspreiding op de strooiweide aldaar.
Samenkomst in de inkomhal
van het crematorium om 10.15 uur.

Men kan Willy een laatste groet brengen
in het mortuarium van AZ Maria Middelares te Gent:
op maandag en woensdag
van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17.30 uur
op dinsdag en donderdag
van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 20 uur
op vrijdag van 9 tot 12.30 uur.
Men dient zich aan te melden in de atrium
ter hoogte van de infobalie.

Ken Dhondt en kinderen Helena en Thorben
Yannick en Danni Dhondt – Mathues
Matthias en Maaike Dujardin – Dhondt en zoon Matheo
Mark en Thalya De Vleminck – Willems
Elana Willems

zijn klein- en achterkleinkinderen;

Maurice † en Julienne De Vliegher – Schietecatte
zijn vrienden en geburen sinds jaar en dag;

De families Van Sele en Bosschem.

Met bijzondere dank aan Dr. Kristof Roose, zijn huisarts,
aan Dominique en Gregory, de thuisverpleging,
aan het team van de thuiszorg, aan de poetshulp en
aan de dokters en het verplegend personeel
van AZ Maria Middelares, voor hun steun en goede zorgen.
Rouwadres:
Westergemstraat 120, 9032 Wondelgem
Online condoleren kan via www.uitvaartwaeyenberghe.be
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