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De stilte bij je heengaan is groot,
maar in ons hart blijf je verder leven

De heer 

Frans Alliet

weduwnaar van Angèle-Maria Gelaude

geboren te Tielt op 25 september 1923
en overleden in het WZC Gravenkasteel

te Lippelo op 7 juli 2017.

Dit melden u met droefheid:

José en Martine Alliet - Godard
 Benjamin en Aurélie en kinderen Bastien en Manon
Rita en Christian Alliet - Leborgne
 Benoît (†)
 Julien
 Denis                              zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Gyrille (†) en Maria (†) Alliet - Blondeel, kinderen en kleinkinderen
André en Rachel (†) Alliet - Cosman, kinderen en kleinkinderen
Roger (†) en Rachel (†) Cosman - Alliet, kinderen en kleinkinderen
André (†) en Simonne Vermeulen - Alliet
Etienne (†) en Frida Alliet - Lanckriet, kinderen en kleinkinderen

Adiel (†) en Gabrielle (†) Alliet - Gelaude, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Omer (†) en Georgette (†) Gelaude - Snauwaert, kinderen en kleinkinderen
Frans en Maria (†) Gelaude - Alliet, kinderen en kleinkinderen
          zijn broer, zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families Alliet, Gelaude, Vereecke en Demeulemeester.

De christelijke uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de 
parochiekerk Sint-Jozef te Londerzeel Sint-Jozef, op zaterdag 15 juli 2017 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend zal de bijzetting van de urne geschieden in het columbarium op de begraafplaats 
van Londerzeel Sint-Jozef.

De familie dankt de huisarts, het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, de dienst 
thuisverpleging, de dienst Familiezorg, de directie en personeel van het WZC Gravenkasteel 
te Lippelo voor de zeer goede en toegewijde zorgen.

Er wordt een gedachtenismis opgedragen in voornoemde kerk op zaterdag 19 augustus 2017 om 18.00 uur.

Rouwadres: Familie Alliet - Gelaude
                      p.a. Uitvaarten Stevens & Lenchant
                      Pastoor Somerslaan 24
                      2870     Breendonk
Condoleren online: www.stevenslenchant.be

landbouwer in hart en nieren
fokker van trekpaarden


