Zover als dat wij konden
Zijn wij met je meegegaan
Papy, je was zo lief voor ons allen.
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
Heel trots zijn we zo’n papa te hebben gehad.
Je blijft altijd bij ons diep in ons hart.

Aussi longtemps que l’on a pu,
Nous t’avons secondé et accompagné.
Papy, tu nous as témoigné tant d’amour !
Ton absence nous est déjà douloureuse.
Nous sommes particulièrement fiers et heureux
d’avoir eu un papa comme toi.
Ton souvenir restera à tout jamais en nos cœurs.

Met pijn in het hart nemen we afscheid van
Avec tristesse nous vous annonçons le décès de

Georges Van der Bruggen
echtgenoot van Mevrouw Christina Van Butsele

Dit melden u :
Christina Van Butsele,

zijn echtgenote;

Audrey en Angelo Van der Bruggen - Loprete,
Donatel, Matteo, Carlotta,
Glenn en Olivia Van der Bruggen - Vandendaele,
Nathan, Chléa,
zijn kinderen en kleinkinderen;

geboren te Ronse op 1 maart 1951

Francine en Alain Van der Bruggen - Beauchamp,
Elodie Beauchamp,
zijn zus, schoonbroer en nicht;

en er overleden op 20 april 2021.

Filip Berckmans,
Micheline Boursier,

Gezien de huidige gezondheidsmaatregelen heeft de
afscheidsviering plaats in de parochiekerk St.-Martinus,
Kerkplein te Ronse, in beperkte familiekring
op zaterdag 24 april 2021 om 11 uur.
En raison des circonstances sanitaires la cérémonie d’adieu
se tiendra le samedi 24 avril 2021 à 11 heures en l’église
Saint-Martin, Place de l’église à Renaix dans l’intimité familiale.

Online condoleren via www.uitvaartzorgdevos.be
Jullie kunnen erbij zijn via livestream
Vous pouvez suivre la cérémonie en livestream

http://bit.ly/uitvaart-georges

zijn trouwe medewerker:
zijn schoonmoeder;

Annie en Jean-Marie Van Butsele - Vanmol,
Willy Van Butsele,
zijn schoonbroers en schoonzus;
De neven en nichten van de families Van der Bruggen,
Gf Dutranoit en Vanmol.
Met dank aan :
Huisarts Dokter Christian Hantson.
Thuisverpleging Severine Vandenhole, Emmily Vandergheynst
en Audrey Geenens.
Dokters en verplegend personeel van het A Z Glorieux te Ronse.

Rouwadres: Politiekegevangenenstraat 32, 9600 Ronse.
Uitvaartzorg Devos - Ronse

