Wanneer ik in de nacht van de dood binnentreed,
wil ik zeggen: Alles is in orde nu.
Ik ben niet dood. Ik ben gewoon naar de andere oever.
Alles wordt ‘licht’. Alles wordt ‘liefde’.
De aarde kan me geen pijn meer doen.
In God zijn alle wensen vervuld.
Ik kan alleen maar dankbaar zijn.
Ik ben in vrede, want ik ben geborgen
in de armen van een oneindige God.

†
Met droefheid melden wij U het overlijden van

Frank Ballegeer
Levensgezel van Isabelle BAERT
Geboren te Brugge op 15 november 1945
en overleden in het U.Z.A. te Edegem
op 28 mei 2012.
__________

Wij nodigen U uit om samen afscheid te nemen van Frank, rond de
asurne, tijdens de Verrijzenisliturgie in de parochiekerk van O.L.Vrouw,
Kerkplein te Melsele op zaterdag 2 juni 2012 om 12.30 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 12.15 uur.
Aansluitend aan de plechtigheid zal de asverstrooiing plaatsvinden op de
asweide van de gemeentelijke begraafplaats te Melsele.
Een laatste groet kunt U Frank brengen in rouwcentrum Melis, Grote
Baan 234 te Melsele, vrijdagavond a.s. tussen 19.00 en 19.30 uur, in
aanwezigheid van de familie. Op andere dagen na telefonische afspraak
tel 03/775.19.90.

Dit melden U :

Isabelle BAERT

zijn levensgezellin

Bart en Nadia BALLEGEER – VAN DOSSELAER
en kinderen Michelle, Robin en Lukas
Els en Annaïs BALLEGEER – HAMERLINCK
en dochter Janne
Mieke BALLEGEER
en kinderen Phebe en Tibbe
Wouter en Kaatje VAN GOOL – BALLEGEER
en dochter Olivia
Amoury BALLEGEER
zijn kinderen en kleinkinderen

Er zal een namis opgedragen worden in voornoemde parochiekerk
op vrijdag 15 juni a.s. om 19.00 uur.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de familie te volgen na de plechtigheid
en asverstrooiing voor een drankje in Zaal De Kadans, Grote Baan te
Melsele.

Rouwadres: Familie Ballegeer, Grote Baan 241, 9120 Melsele.

Begrafenissen Herman Melis tel. 03/775.19.90
Condoleren via www.begrafenissen-melis.be

