†

Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van
Dankbaar om zijn leven onder ons
maar bedroefd om het plotse afscheid,
melden wij u het overlijden van
De heer

Cyriel Van den Eynde
Weduwnaar van mevrouw Maria Wynant († 1994)
Levensgezel van mevrouw Ghislaine Meersschaut
Geboren te Denderhoutem op 15 februari 1943
en omringd door zijn familie, thuis overleden
te Denderhoutem op 15 juli 2020.
Lid van OKRA
______
De uitvaartplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen

zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op
woensdag 22 juli 2020 om 11.30 uur.

Aansluitend begeleiden wij Cyriel naar zijn laatste rustplaats

waar wij hem herenigen met Maria op de begraafplaats te Denderhoutem.
Samenkomst aan de kerk vanaf 11.15 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid de familie te condoleren op de begraafplaats.
Afstand houden en het dragen van een mondmasker
zijn vanzelfsprekend.

Gedenk Cyriel in uw gebeden

Ghislaine Meersschaut


Nancy en Kris Van den Eynde - Van der Veken

zijn levensgezellin

Ann en Christa Van den Eynde - De Smedt
Ilse en Peter Van den Eynde - D’Hondt


zijn kinderen

Lien Van der Veken

Wouter Van der Veken
Bram Van Malderen
Joke Van Malderen
Elisabeth D’Hondt
Salome D’Hondt
Ulysse D’Hondt


Kamiel (†) en Julia (†) Van den Eynde - Verbeeren
Maurits (†) en Yvonne Wynant - Provost


zijn kleinkinderen

zijn ouders en schoonouders

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families: Van den Eynde - Wynant - Verbeeren - Provost
Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Cyriel in het
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert
op donderdag en vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be
Rouwadres:
		
		

Uitvaartzorg Bael
t.a.v. familie Van den Eynde
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
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