Afscheid
gelovig afscheid vieren - allesoveruitvaart - voorwoord een geliefde mens verliezen is een pijnlijk en
ingrijpend gebeuren. het afscheid raakt het hart van een gezin of van een familie. de overledene was victor
hugo volgens de wens van gaby zal het afscheid en ... - mevrouw geboren te herselt op 9 februari 1943
en thuis liefdevol omringd door haar man en kinderen zachtjes ingeslapen op 11 februari 2019. jeffrey rogge
- uitvaartverzorgingvandenabeele - elke dag was een beetje loslaten. afscheid nemen is met dankbare
handen al de mooie herinneringen meedragen. jeffrey rogge dankbaar om wat zij voor ons betekende maria
janssens - uitvaartdepoorter - h , ˘ . linda en willy maes - decloedt, wilfried en chantal maes - minne,
wouter maes, virginie en olivier maes - de ruelle, staf van den broeck - begr. van den broeck staf,
melkouwensteenweg 27, 2590 berlaar (heikant) tel.015-241428 van-den-broeck ongewild en onverwacht,
niemand had dit gedacht. chantal jonckheere - uitvaartdepoorter - linda boey, haar partner; sven en jill
laga schoonvaere en maëlle, haar kind en kleinkind; noël jonckheere, juvenal en thérèse brackx cheyns, haar
ouders; julien boey, fernand en liliane dalle elegeert, haar schoonouders; eduard en marie jonckheere
debruyne, haar meme; kevin en sabrina mercet brackx, tao en tara, joseph beurms - begrafenissengeert de herinnering is warm, want sterft een mens, gedachtenis blijf leven in ons, altijd in liefde en dankbaarheid
nemen we afscheid van † de heer joseph beurms mevrouw fernanda sleuyter - uitvaart-oostende - in
liefde en eerbied nemen wij afscheid van mevrouw fernanda sleuyter geboren in oostende op 2 november
1924 en aldaar overleden in het az damiaan op 4 april 2019. willy claeys - bekaertlouage - voorbij zijn nu
zijn pijn en zorgen, wij weten hem geborgen in de innigheid van de eeuwigheid... de heer willy claeys kathleen
claeys en freddy tiberghein zijn dochter en schoonzoon kevin vynckier en sara corvelijn frans terryn bekaertlouage - diegenen die ik lief heb verlaat ik, om diegenen die ik lief had terug te vinden. † de heer
frans terryn weduwnaar van mevrouw germana bruggeman (†2017) toon hermans jozef ‘jo’ rillaerts perdieus-uitvaarten - perdieus uitvaarten | kerkhoflei 81 & 125 | mechelen | 015 20 30 40 met stil verdriet
en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten, namen wij afscheid van georges rasschaert uitvaartverzorgingvandenabeele - het laatste beetje is nu op, veel had ik te verduren. het kaarsje is nu
opgebrand, gedoofd zijn alle vuren… dankbaar om wat hij voor ons betekende dré van den bosch - dit
melden u: ilse de vrij zijn partner wim en chris cools - van den bosch yves cools joeri cools en marjolein van de
craen niels en steven yasmine diegenen van wie wij houden gaan niet weg, zij wandelen ... - diep
bedroefd om het afscheid maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem mochten ontvangen,
melden wij u het heengaan van leo segers teksten dankbetuigingen - drukkerij-knoef - drukkerij knoef –
borne drukkerij-knoef 1 teksten dankbetuigingen wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn/onze ... hilda bruyndonckx - van-den-broeck - begr. van den broeck
staf - berlaar (heikant) tel.015-241428 - van-den-broeck leven is als sneeuw, je kunt het niet vergaren. het was
zo goed dat jij er was, marc meganck - uitvaartcentrum-vanlent - dit melden u met droefheid: francine
jaumain, zijn echtgenote, thierry en christel meganck – heyerick, shauni en ritchie, shelby en seppe, laurens en
celine, fernand donckerwolke - begrafenissengeert - hard gewerkt, moegestreden ging jij slapen voor
altijd. wij weten wat jij hebt geleden in jouw dappere strijd. om jouw heengaan treuren wij, om wie je was, zijn
wij je dankbaar daisy monseur - vandendriessche - je liefde en je kracht, je warmte en je lach we zullen je
missen, iedere dag dankbaar om wat zij voor ons is geweest, nemen wij afscheid van † mevrouw louis
callaert - begrafenissenhermans - begr. hermans, baasrodestraat 1, baasrode (052/33.33.37) rouwadres:
steenweg van aalst, 110, kamer 126, 9200 dendermonde. geboren te buggenhout op 13 december 1939
seyssens odette brief - uitvaarthuis - “uitvaarthuis” frank hensen tel.: 03 313 86 74 je wereld werd kleiner.
beelden gingen vervagen. je verlegde je grenzen. gedachten vulden je dagen. rudy claeys begrafenissenhaerens - dit melden u : trees vermeersch stijn claeys, jules en felix tim en tine vlaemynck claeys en nioh, lars en theo sam claeys sylvain (u) en anna claeys - mestdag elien kuperus - tom van der
auwera na een moedige maar ... - hij is de echtgenoot van: mia wallyn hij is de pa en opa van: elien
kuperus - tom van der auwera simen, tibo en nina laurie kuperus - pieter bedert riet (†) en nele (†), de heer
bart en ilse schollaert - la ... - rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden; je hebt het als een moedig mens
gedaan. wie kan begrijpen, wat je hebt geleden? en wie kan voelen wat je hebt doorstaan? voor altijd in ons
hart - heidiwendelen - mevrouw ivonne vandereycken echtgenote van wijlen de heer jean mebis († 1998) lid
van kvlv spalbeek lid van okra spalbeek zij werd geboren te spalbeek op 13 januari 1925 en is, dit melden u
met diepe droefheid: paula haar echtgenoot ... - rustig is van ons heengegaan mevrouw paula van
wijmeersch echtgenote van de heer louis de clippele geboren te sint-martens-lierde op 27 februari 1935
correspondentieadres: fam. de bruier - van rompaey, p/a ... - lieve man en fiere papa van marijke van
rompaey ella en lena zoon en schoonzoon van albert en annie de bruier - de swert marc en denise van
rompaey - vloeberghs jos van den vonder hulshout - begrafenissendirkvanbaelen - dit melden u:
maurice en delphine (†) van den vonder - papen gie en els van den vonder - poortmans ilse en veronique van
den vonder - van de velde inhoud van de lessen - pdf.swphost - 8 doelgericht spelen inhoud van de lessen
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het overzicht van de medewerkers in de kolom 'uitwisselbare functie" op de te kiezen functie dubbel te
klikken. dubai & abu dhabi - deblauwevogel - facultatieve excursies (in pakket € 299) dag 3 dubai
fonteinen met avondmaal € 99 dag 4 dhow cruise met avondmaal € 60 dag 5 avondmaal in de burj al arab 40
dag 6 jeepsafari + avondmaal mijn wilsbeschikking - uitvaartvlaanderen - op dit document kan u
verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. deze laatste wilsbeschikking
bestaat uit verschillende onderdelen. bestendig naar de toekomst. - rabobank - inhoud cao-verklaring 8 hrvisie 10 i.1 hr-visie 12 i.2 cao 13 i.3 vakorganisaties 14 arbeidsvoorwaarden 16 hoofdstuk 1 dienstverband 18
b onderdeel arbeidsrelatie ii .1.1 de cao 20 ii .1.2 arbeidsovereenkomst 21 ii .1.3 bijzondere verplichtingen
werkgever en medewerkers 23 ii .1.4 klachten en geschillen 26 hoofdstuk 2 inkomen 28 b onderdeel beloning
ii .2.1 beloningssysteem 30 waarom staan die stenen daar? - kinderdienst - voorbereiding viering: in de
kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort jordaan, met daarin twaalf stenen.
thema van de dienst: waarom staan die stenen daar? de lezing is uit jozua 4, bijvoorbeeld uit op weg van
baukje offringa blz. 83-85
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