Wilskracht, twee woorden, wil en kracht.

Dit melden u met diepe droefheid:

Aan het einde restte nog slechts
de wil, weg was de kracht.

Jenny Braems
zijn echtgenote,

Rust nu maar uit, jouw leven is volbracht.
Met deze woorden nemen wij afscheid van

Peter Stuart
Stefaan Stuart

zijn zonen,

de heer

Hendrik Stuart
echtgenoot van mevrouw Jenny Braems
geboren te Waarschoot op 6 juli 1939 en omringd door zijn dierbaren,
overleden in het AZ Alma te Eeklo, op 6 maart 2019.
Jarenlang actief lid van het Rode Kruis Ertvelde
____

Ferdinand en Henriette Verhasselt - Stuart,
kinderen en kleinkinderen
Roger en Mariette Van Haele - Stuart,
kinderen en kleinkinderen
Daniël en Trees Stuart - Timmerman,
kinderen en kleinkinderen
Michel en Bernita Stuart - Bastiaen,
kinderen en kleinkinderen
Noël (zijn petekind) en Lieve Stuart - Persyn,
en kinderen
Ivan Braems
zijn zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten,

De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Ten Hemel Opgenomen
te Ertvelde op dinsdag 12 maart 2019 om 11.00 uur,
gevolgd door de crematie.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur in de kerk.
De bijzetting van de urne in het columbarium
op de begraafplaats Engelenhof te Ertvelde
zal in familiekring plaatsvinden.

Hendrik Van Haele
Jo-Nathan Stuart
							
De families Stuart, Braems, Boes, Geldof en aanverwanten.
Met dank aan de huisarts, dokters en personeel van het AZ Alma,
alsook aan het voltallig personeel van het WZC Ten Oudenvoorde.

U kan Hendrik een laatste groet brengen in het funerarium De Piramide,
Hoeksken 17 te 9940 Evergem, op donderdag, vrijdag en maandag
van 15.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Op zaterdag 13 april 2019 om 17.00 uur wordt in dezelfde kerk
ter intentie van de overledene en zijn familie de eucharistie gevierd.

Correspondentie:
Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie Stuart - Braems,
Hoeksken 17 te 9940 Evergem
www.uitvaartcenterdepiramide.be

zijn petekinderen.

