


Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden

kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.

 
 

De heer

André Erregat
weduwnaar van mevrouw Cecile Dewadripont (†2018) 

geboren te Etikhove op 14 oktober 1933
en overleden te Oudenaarde op 25 mei 2022

We nodigen u vriendelijk uit naar de uitvaartliturgie
die plaats heeft op woensdag 1 juni 2022 om 10.30 uur 

in de Sint-Britiuskerk, Etikhovestraat, te Etikhove.

Rouwbetuiging na de dienst.

André zal begraven worden op het kerkhof te Etikhove
 naast zijn echtgenote.

U kan André een laatste groet brengen
 in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82, te Oudenaarde, 

op weekdagen van 16 tot 19 uur,  
op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

De namis gaat door op maandag 15 augustus 2022 om 11 uur  
in de kerk van Etikhove.

 
Familie Erregat, p/a D’hondt – zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde – 055/31.11.33

Online kan u uw medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be
 

 
 
Dit melden u diepbedroefd:

Luc en Brigitte Erregat – Vancoppenolle
 Emmanuel en Hilde Ghyselinck – Erregat
  en kinderen
 Steven en Sofie Mas – Erregat
  en kinderen
 Koen Erregat en vriend Sebastiaan Vroom

Paul en Marie-Cecile Erregat – Vanrostenberghe
 Sebastien en Els Mas – Erregat
  en kinderen
 Wim en Céline Erregat – Van Rijsselberge
  en kind 

Jan en Rita Erregat – Schepens
 Kurt en Leen Erregat – Verkest
  en kinderen
 Dimitri en Cindy Heuvick - Erregat  
                              en kind 
 Stijn en Ymke Erregat – Baert

Dirk en Claudine Erregat – Nies
 Lawrence en Valerie De Clercq – Erregat
 Sander en Jolien Vandeputte – Erregat 

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. 

De families Erregat, Opsomer en Dewadripont, Van Nieuwenhuyze.

 
Met dank aan: 

zijn huisartsen Dokters Pieter en Pieter-Jan Vanden Broecke,
zijn thuisverpleging, 
zijn trouwe geburen,
de dokters en het verplegend personeel AZ Oudenaarde.


