Omringd door zijn familie en gesterkt met het sacrament van de ziekenzalving
is op 5 november 2018 thuis zachtjes ingeslapen

De rivier is ne levenslangen tocht
En iederen kronkel doet groeien
Makt da’j gereed zijt bie de latsten bocht
Om de grote zee op te roeien

de heer

		

Arnold Herrebout

naar Willem Vermandere

Echtgenoot van mevrouw Christiane Vandenbulcke
geboren te Sint-Eloois-Winkel op 2 november 1940.

Gewezen wetenschappelijk medewerker Centrum voor Andragogisch Onderzoek
Gewezen stafmedewerker Stichting Lodewijk de Raet
Gewezen schepen Gemeente Hove
Gemeenteraadslid N-VA Hove
Stichter en gewezen voorzitter N-VA Hove
Voorzitter Paul van Ostaijen Kring Hove

Dit melden u, diep bedroefd, maar dankbaar:
Christiane Vandenbulcke
zijn echtgenote
Wouter Herrebout
Dieter Herrebout
zijn zonen

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Laurentiuskerk te Hove, gelegen in de Kapelstraat,
op zaterdag 10 november 2018 om 11.30 uur.
Er is gelegenheid de familie te condoleren in het portaal van de kerk vanaf 11.10 uur.
De crematie gevolgd door de bijzetting van de asurne in het columbarium van de begraafplaats te Hove
zal in intieme familiekring plaatsvinden op een later tijdstip.
Er is gelegenheid tot een laatste groet in het funerarium Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 te Hove,
op vrijdagavond 9 november van 19 tot 20 uur.
Rouwdeelneming Arnold Herrebout
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits
Sint-Laureysplein 21, 2540 Hove
Digitaal condoleren op www.dieterrits.be

Valeer (†) en Marie-Louise (†) Dewyspelaere - Herrebout en familie
Frans en Christiane (†) Herrebout - Vermander en familie
Joris (†) en Lydie Herrebout - Grymonprez en familie
Gerard en Liliane Herrebout - Vanhie en familie
Arnold (†) en Jeanne Tanghe - Herrebout en familie
Michel (†) en Henriette Schaballie - Vandenbulcke
Monique Vandenbulcke (†)
Frans (†) en Christiane (†) Vandenbulcke - Oosterlynck en familie
zijn zussen, broers, schoonzussen en schoonbroers
De families Herrebout - Carton en Vandenbulcke - Van Doorne

Met bijzondere dank aan de huisarts, het personeel van AZ Sint-Jozef Mortsel
en de mensen van de thuisverpleging voor de toegewijde verzorging.

