
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen in de kloosterkapel, 
Schoolstraat 33 in Lievegem, op dinsdag 7 februari 2023 om 10 uur.

De offergang geldt als rouwbetuiging aan de familie.

Na de crematie volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Eeklo.

Er is geen begroeting in het funerarium. Bewaar zijn beeld in uw hart.

Dank aan de artsen van Huisartsenpraktijk Oostveld, artsen en personeel van het AZ Alma 
en alle medewerkers van WZC De Linde, voor hun goede zorgen.

Rouwadres: familie Verhasselt p.a. Uitvaartmussche.be, Leest 77 - 9950 Lievegem
Online condoleren kan op www.uitvaartmussche.be

Na de omzwerving

De stilte en het licht

WILLY VERHASSELT
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echtgenoot van Jeanette Janssens (†2021)

Eeklo, 1 november 1934 - Waarschoot, 29 januari 2023
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Dit melden u zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

Carlos (†) en Francine Verhasselt - Vanhauwenhuyze en familie

Hubert (†) en Lutgarde Janssens - Bilcke en familie
Marcel (†) en Marceline De Wispelaere - Janssens en familie
Johannes Janssens (†)
Raoul (†) en Godelieve (†) Lievens - Janssens en familie
Paul (†) en Agnes Wille - Janssens
Willy (†) en Marie-Jozef (†) Barbier - Janssens en familie
Zuster Christiane Janssens
Gaby Janssens (†)
Jozef en Myriam Janssens - Calon en familie
Raf (†) en Lut D’huyvetters - Janssens en familie

De families Verhasselt, Janssens, Immesoete en Bonne.


