Jouw sterven is zo moeilijk te verwerken,
het doet nog zoveel pijn,
te moeten leven met de gedachte
dat jij nooit meer bij ons zult zijn.
Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen,
afscheid nemen ging niet meer,
te weten dat we jouw voorgoed moeten missen,
dat doet zo verschrikkelijk veel zeer.
We hadden je nog zoveel te zeggen,

De heer

nog zoveel dingen uit te leggen,
maar we weten, er komt een keer
dan zien wij elkaar weer.

Etienne Haeck
1945 - 2022
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We gaan je erg missen.
Oprecht bedankt voor wat je voor ons betekende
en dankbaar voor alle mooie herinneringen
nemen we afscheid van

Dit melden u met droefheid:
Jeannine Van der Meeren
Nathalie Haeck

de heer

Etienne Haeck

De families Haeck - Amelynck en Van der Meeren - Van Praet.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring
in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 in Zulte .
Bloemen noch kransen.
De urne van Etienne zal thuis een warme plaats krijgen.
Bewaar het beeld van Etienne in uw hart,
er is geen begroeting in het funerarium.

zijn dochter

Jeannine Haeck - Guy Verpraet (†) en familie
Christiane Van der Meeren (†) - Aloïs Hostijn (†) en familie
Jeannette Van der Meeren - Gilbert Van Laere en familie
zijn zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

echtgenoot van mevrouw Jeannine Van der Meeren
geboren in Waregem op 12 november 1945
en omringd door zijn gezin, thuis overleden in Olsene op 1 oktober 2022.

zijn echtgenote

Met onze zeer oprechte dank aan:
zijn huisartsen dokter Jan-Jakob Delanoye en dokter Andreas Delanoye,
de thuisverpleging Lutgarde De Ketele en team,
apotheek Vandermarliere,
en allen die hem geluk, liefde en vriendschap gaven.
Rouwadres:
Familie Haeck - Van der Meeren
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg
Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte
Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be

