
Dit melden u:

Roger en Gisèle Van der Mieren - Devos,
kinderen en kleinkinderen,

Camiel en Marleen Van der Mieren - Schoovaerts,
kinderen en kleinkinderen,

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen; 

Zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van der Mieren, Van Rompaey en Marivoet.

Met dank aan de thuisverpleging en familiehulp, 
voor de goede zorg.

- 016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be

†
Onverwacht zonder een afscheidswoord verliet ons

De heer

Florent Van der Mieren
levensgezel van Constant Marivoet(†)

geboren in Begijnendijk op 6 januari 1933
en overleden in Blankenberge op 13 september 2017.

De uitvaartliturgie rondom de asurne,  
waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden  
in de parochiekerk Sint-Lucia in Begijnendijk 
op ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2017 om 10.00 uur, gevolgd 
door de teraardebestelling op de begraafplaats in Begijnendijk.

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

Herdenkingsviering vanwege de parochie
op zondag 22 oktober 2017 om 9.30 uur.
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