
Dit melden u met droefheid :

Nicole Verberckmoes                                                                                         zijn echtgenote, 

Gunther en Sigrid Van den Branden - Van Doorsselaere
 Noor en Lore                                                                  zijn kinderen en kleinkinderen, 
 
Francois (†) en Paula (†) Dauwe - Van den Branden, kinderen en kleinkind
Gustaaf  en Juliette De Cauwer - Van den Branden, kinderen en kleinkinderen
Daniel (†) en Jeanne Van den Branden - Van Hemelrijck, kinderen en kleinkinderen
Abel (†) en Simonne (†) Mettewie - Van den Branden, kinderen en kleinkinderen
Benoni en Gertrude Van den Branden - Baeckelandt, kinderen en kleinkinderen
Eddy en Christiane Van den Branden - Blomme, kinderen en kleinkinderen
Marcel en Jenny (†) Baeten - Van den Branden, kinderen en kleinkinderen
Rosette Van den Branden, kinderen en kleinkinderen
Eric en Linda Van den Branden - Janssens, kinderen en kleinkinderen     

André en Anita Maes - Van den Branden en kinderen

Gustaaf  en Fabienne Verberckmoes - Volckerick
Marcel en Godelieve Verberckmoes - De Ruyte, kinderen en kleinkinderen
                                                       zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten, 

de families Van den Branden en Verberckmoes. 

www.uitvaartcentrum-vanlent.be   Lokeren   09 348 01 44
 

 

Dankbaar om wat hij voor ons betekende nemen we afscheid van

de heer
      

André Van den Branden
echtgenoot van mevrouw Nicole Verberckmoes.

Geboren te Waasmunster op 2 april 1944 en
overleden te Sint-Niklaas op 17 juli 2014.

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

De afscheidsplechtigheid bij de asurne, waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in het 

Uitvaartcentrum Van Lent, Bleekmeersstraat 62 te Lokeren
     op donderdag 24 juli 2014 om 11.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf  11.00 uur.

Daarna volgt de teraardebestelling van de urne op het 
kerkhof  van De Ruiter in intieme familiekring.

    

     U kan André nog een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Van Lent,
op woensdag 23 juli 2014 tussen 19.00 en 19.30 uur. 

Met dank aan zijn huisarts Dr. Maertens en 
het verplegend personeel van het AZ Nikolaas te Sint-Niklaas   
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