
 

De bomen komen uit de grond  

en uit hun stam de twijgen  

en ied’reen vindt het heel gewoon  

dat zij weer bladeren krijgen,  

we zien ze vallen naar de grond  

en dan opnieuw weer groeien,  

zo heeft de aarde  

ons geleerd dat al wat sterft  

zal bloeien. 

 

 

De heer 
 

Arthur Vergaelen 
 

 

weduwnaar van mevrouw 

Gaby Haegeman 

 

geboren te Mechelen op 27 mei 1929 

en is er overleden in het AZ Sint-Maarten op 6 maart 2019. 

 

 

 

De kerkelijke uitvaartdienst zal plaatsvinden in de parochiekerk van  

Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand te Hofstade 

gelegen aan de Tervuursesteenweg 265 

op donderdag 14 maart 2019 om 11.30 uur.   

Gelegenheid tot groeten in de begroetingsruimte van de kerk vanaf 11.10 uur. 

Aansluitend volgt de bijzetting in de grafconcessie op de begraafplaats van Hofstade. 

 

 

Arthur ligt opgebaard in het Funerarium Anthony Verheyden, gelegen aan de 

Tervuursesteenweg 246 te Hofstade, waar u van hem afscheid kan nemen op 

woensdag 13 maart 2019 van 19 tot 19.30 uur. 

Voor altijd in ons hart. 

 

 

Dit melden u: 

Zijn schoonzussen, 

Mevrouw Simone (†) Haegeman 

Mevrouw Regina (†) Haegeman 

 

Zijn nichten, neef, achternichten en achterneven, 

De heer en Mevrouw Karel en Hilde Beazar - Baplu, 

          hun kinderen Jessy en Karen Beazar - Baplu en hun partners en zoontje 

Mevrouw Lena Lootens  

          en haar dochter Amaryllis Müller 

Mevrouw An Lootens  

          en haar zoon Henri Benoit 

De heer Bert Lootens  

          en zijn kinderen Gabriël, Thibault, Valérienne en Marie-Alix Lootens 

 

Zijn achterneef, 

De heer Hans Crol 

 

de families Vergaelen, Haegeman en hun aanverwanten. 

 

 

Welgemeende dank aan het personeel van het AZ Sint-Maarten te Mechelen en aan  

zijn buren voor de goede zorgen en vriendschap die hij van hen mocht ontvangen. 

 

 

Correspondentie: 

Familie Beazar - Baplu 

Hazendonk 15, 2500 Lier 

 

U krijgt de mogelijkheid om digitaal bloemen te bestellen via: 

www.uitvaartzorg-verheyden.be 

 

ANTHONY VERHEYDEN bvba | 015 61 61 61 


