We zullen je missen elke dag,
in kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart
zal je met ons samenblijven.

Lieve Allaert
		

In liefde en dankbaarheid
nemen we afscheid van

de heer

Hedwig Van Iseghem
echtgenoot van mevrouw Lieve Allaert
Hij is geboren in Lichtervelde op 11 maart 1949
en overleden in Roeselare op 30 november 2021, omringd door zijn naasten.

_______

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen rond de urne van Hedwig
op woensdag 8 december 2021 om 10 uur in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.
(mondmasker verplicht)
Daarna volgt de bijzetting van de asurne in een urnengrafkelder
op de begraafplaats van Lichtervelde.
U kunt Hedwig een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark, elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via:
www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

Zijn echtgenote

Dieter en Annick Meeuws - Van Iseghem
Lise Meeuws
Ferre Meeuws
Dieter en Lore Van Iseghem - Vanbesien
Lukas Van Iseghem
Lowie Van Iseghem
Cyriel Vos
Maurice Vos
						

Zijn kinderen en kleinkinderen

Raphaël † en Annie Van Iseghem - Bolle en familie
Eric † en Lucresse † Deblaere - Van Iseghem - Jozef † Vandenbussche en familie
Jan en Anne-Mie † Allaert - Vanhee en familie
Luc en Nicole Allaert - Dumoulin en familie
Rik en Rita Allaert - Werbrouck en familie
Dirk † Allaert en familie
					

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Van Iseghem - Sinnaeve en Allaert - Vandaele.
De familie dankt waarderend:
zijn huisarts,
de dokters en het personeel
van de intensieve zorgen van het AZ Delta Rumbeke
en allen die Hedwig genegen waren.
Rouwadres: Rouwcentrum Logghe
t.a.v. familie Hedwig Van Iseghem
Amersveldestraat 10, 8610 Kortemark

