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We staan niet altijd stil  
bij het woord “samen”,

maar het is een groot gemis  
als “samen” uit je leven is.

De heer

André Everaert 
echtgenoot van mevrouw Rosette De Bisschop

geboren te Berchem op 3 augustus 1933 
en overleden te Ronse op 16 december 2022

Lid van  
OKRA Melden, Samana Melden, Landelijke Gilde Melden

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd naar de afscheidsplechtigheid  
op donderdag 22 december 2022 om 11.30 uur  

in het Meditorium van het uitvaartcentrum D’hondt,  
Gentstraat 82 te Oudenaarde.

Rouwgroet na de dienst.

Aansluitend zullen we André naar zijn laatste rustplaats  
begeleiden in de familieconcessie  

op de begraafplaats van Kluisbergen-Berchem.
 

Indien u dat wenst, kan u André een laatste groet brengen 
in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,

op weekdagen t.e.m. woensdag van 16 tot 19 uur.

 
U kan online uw steun en medeleven betuigen  

via www.uitvaartmetstijl.be.

 

Dit melden u:

Rosette De Bisschop
zijn echtgenote

Antoine en Marie-Andrée Heyse - Everaert
Willy en Marie-Rose Schiettecatte - Everaert

zijn kinderen
Dieter en Delphine Cardon - Heyse
 Lou
Jeroen en Julie Heyse - Blommaert
 Oona
 Mathis
Davy en Eline Ceuterick - Heyse
Aaron Dhondt †

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen in de rouw:
zijn schoonzus en de kinderen van zijn overleden broer, 
zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De families Everaert, Lacompte &  
De Bisschop, Van Steenbrugge.

 
Met oprechte dank aan: 

Dr. Piet Daneels en Dr. Daphné Van Den Daele,  
zijn huisartsen,

Dr. Celine Kympers van het AZ Glorieux te Ronse,
het personeel van WZC Sint-Franciscus te Kwaremont

en allen die hem met zorg omringd hebben.

 
Familie Everaert - De Bisschop
p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055/31.11.33


