
Liefste papa, pepe
Wat was je sterk en groots. Het leek afsof je altijd bij ons zou blijven.
Wat ging het vlug, wat doen we nu? 
Het is zo donker, het is zo koud en zo leeg. 
Een pijn snijdt door ons heen, wat een verdriet voelen wij voor jou.
Het is een eenzaamheid, een leegte. 
Papa, pepe, wat zien wij je graag. 
Tot altijd...

De familie dankt u voor uw medeleven.

Rouwadres:  Uitvaartverzorging Geert t.a.v. familie Haegeman
     Serpentestraat 1 - 9660 Brakel, 
       www.uitvaartverzorginggeert.be

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80

Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt,

je ogen hebben ons tot het laatst gezocht, 
je liefde voor ons stond bovenaan.
Wij zullen je missen om zonder jou

verder te gaan.



 
†
de heer

René Haegeman
weduwnaar van mevrouw Denise Gosseye

geboren te Melle op 7 november 1930 en thuis in familiekring overleden op 23 oktober 2021.

Uit zorg voor elkaar nemen we afscheid van René in de aula van Uitvaartcentrum Geert te Brakel, 
op vrijdag 29 oktober 2021 om 11.30u.

Zijn asurne wordt bijgezet in de urnentuin op de begraafplaats van Nederbrakel.

U kan René een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Geert, Marktplein te Brakel 
op dinsdag 26/10 en woensdag 27/10 na telefonische afspraak 055 42 03 80

Hij blijft verder leven in de herinnering van:

Rudy (†) Haegeman 
Ronny Haegeman en Chonthicka Phonphai
Anneke Haegeman    zijn kinderen

Maaite Haegeman
Manola Haegeman
Ken Haegeman
Marjella Haegeman
Anneleen en Kurt Moreels - Van hoorde, Amalia en Elias
Femke Moreels  zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn schoonzussen, neven en nichten.

De familie Haegeman - De Bruycker en Gosseye - Malfroidt

Met dank aan zijn huisarts Dr. Dirk De Vleeschouwer, zijn thuisverpleegsters Anneleen en Davina. 
Een dank aan zijn beste vrienden Nathalie, Luc, Hans, Ellen, Frits en Hermes (†)


