Ik heb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan
ben ik stilletjes heengegaan

Dit melden u met diepe droefheid:
Greta Rober

Dankbaar voor zoveel mooie herinneringen
melden wij het overlijden van

DE HEER

Etienne Puttemans
Echtgenoot van Greta Rober
Geboren te Westrode op 17 februari 1936
en overleden in huiselijke kring te Kapelle-op-den-Bos
op 31 oktober 2019.
_______
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de uitvaartplechtigheid die
zal plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk te Kapelle-op-den-Bos
op donderdag 7 november 2019 om 10 uur,
gevolgd door de crematie.
De begraving in de urnentuin zal plaatsvinden
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos

zijn echtgenote

Goedele Puttemans
Lotte, Corneel
Dirk en Inge Rottiers - Puttemans
Niels, Gitte
Koen en Carla Puttemans - De Smedt
Floor, Fien
zijn kinderen en kleinkinderen
Frans en Gaby Puttemans - De Blaiser
Fons Puttemans (†)
Remy (†) en Maria Van Loock - Puttemans
Hubert (†) en Louisette (†) Puttemans - Peleman
Frans (†) en Marie-Louise Verlinden - Rober
Emiel (†) en Josephine (†) Van de Voorde - Rober
Frans (†) en Elza (†) Rober - Eeraerts
Arthur en Hilda Rober - Van Hove
Fons en Els Guilliams - Rober
en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten
De families Puttemans, Rober, Van Assche en Meerbergen.

Met dank aan de artsen van groepspraktijk Marktplein,
thuisverpleging We Care en het palliatieve team van
de VZW Omega voor de goede zorgen.

in intieme familiekring.
Rouwbetuiging:
Gelegenheid tot groeten en condoleren
in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur.

Familie Puttemans - Rober
p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Online condoleren:

Zaterdag 14 december 2019 om 17.30 uur vieren wij
eucharistie voor de overledene in de hogergenoemde kerk.

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be
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