In liefdevolle herinnering

Etienne Vanderbruggen
7 april 1939 - 24 maart 2020

Geetbets 011 58 73 46 | Zelem - Halen 013 44 43 43 | Nieuwerkerken 011 68 67 18
Online condoleren: www.hansen-uitvaartzorg.be

Ik was zo graag bij jullie gebleven maar mijn krachten waren op.
Als je me zoekt, zoek me in uw hart.
Daar heb ik mijn plaats gevonden,
daar ben ik voor altijd bij jou.

De heer

Etienne leeft verder in de harten van:

Etienne Vanderbruggen

Simonne HENDRICKX,		
		
zijn echtgenote,

echtgenoot van mevrouw

Simonne Hendrickx
Lid van Samana Loksbergen
Lid van KVG

Geboren te Loksbergen op 7 april 1939
en zachtjes van ons heengegaan in het AZ te Diest
op 24 maart 2020.

Wim en Marleen VANDEPOEL-VANDERBRUGGEN,
Stien,
Noor,
Lowie,
David en Sandra VANDERBRUGGEN-TORSIN,
Arjen,
Lena,
Luca,		
		
zijn kinderen en oogappels.

Delen mee in dit verdriet:
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Omwille van de maatregelen omtrent het coronavirus zullen we
op een later tijdstip in de kerk te Loksbergen gelovig afscheid nemen
van Etienne.

De families
VANDERBRUGGEN-GEMOETS en HENDRICKX-VANWINGH.

Op zaterdag 28 maart 2020 wordt Etienne in intieme kring begraven
op de begraafplaats te Halen. Om Etienne jullie warmte te laten
voelen zouden wij het fijn vinden als jullie een kaarsje branden om
zo even aan hem en de familie te denken.

Simonne, Marleen, David en de kleinkinderen willen iedereen danken
voor elk beetje vriendschap en steun dat u Etienne hebt gegeven tijdens
zijn leven.

U kan de familie steeds online of telefonisch condoleren.
Het geven van bloemen als woordeloze troost, een kaartje sturen,
een telefoontje of nadien een bezoekje thuis,
kunnen helpen om dit extra verdriet toch te verzachten.
De familie dankt u bij voorbaat voor uw steunbetuigingen.

Speciale dank aan al de verzorgenden, de familie en de zovele talrijke
vrienden die zijn leven zoveel rijker hebben gemaakt.
Rouwadres:
Familie Etienne Vanderbruggen
p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets

