
Het geluk als eindeloze toestand 

bestaat pas na de dood. 
                                      Friedrich Dürrenmatt 

 

Omringd door de liefde van ons allen 

is zacht van ons heengegaan 

 

de heer 
 

Arthur Praet 
 

weduwnaar van mevrouw José Segers (†1991) 
 

geboren te Pamel op 23 april 1937 en 

godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis 

te Aalst op 7 januari 2017, gesterkt door de 

Sacramenten van de Heilige Kerk. 

 

 
De plechtige uitvaartliturgie zal opgedragen worden in de 

Sint-Gaugericuskerk te Pamel - Roosdaal (Brusselstraat)  

op zaterdag 14 januari 2017 om 10 uur. 
 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in 

voornoemde kerk vanaf 9.30 uur. 
 

 Nadien zullen we Arthur begraven bij zijn echtgenote 

in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats 

van Roosdaal (Lostraat). 

Er is een autobus voorzien. 
 

Namis in voornoemde kerk op de verjaardag van wijlen zijn        

echtgenote José op zondag 26 februari 2017 om 10.30 uur. 

Dit melden u diepbedroefd: 
 

Benny en Martine Praet - Van de Perre, 

 Lynn, Glenn, 

Kris en Karen Praet - De Ryck, 

 Brend, Amber,                                       zijn kinderen en kleinkinderen; 
                                                                 
Alfons (†) en Suzanne De Groot - Praet, kinderen en kleinkinderen,  

Frans en Francine Segers - Verpaelst, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

De kinderen en kleinkinderen van Willy (†) en Mathilde (†) Van Holder - Segers, 

Louis (†) en Lucienne Van Schelvergem - Segers, kinderen en kleinkinderen, 

Theophiel (†) en Greta Segers - De Moortel, kinderen en kleinkinderen, 

De kinderen en kleinkinderen van Remi (†) en Leonie (†) Evenepoel - Cardoen, 

De kinderen en kleinkinderen van 

  Gustaaf (†) en Bertha (†) Cardoen - De Braeckeleer, 

Frans (†) en Maria Van den Eede - Cardoen, kinderen en kleinkinderen, 

De kinderen en kleinkinderen van Charles (†) en Pauline (†) Segers-De Samblanx, 

De kinderen en kleinkinderen van Frans (†) en Alice (†) Segers - Beeckmans,  

De kinderen en kleinkinderen van 

  Theophiel (†) en Marguerite (†) De Braeckeleer - Segers, 

De kinderen en kleinkinderen van Albert (†) en Jeanne (†) De Leeuw - Segers, 

De kinderen en kleinkinderen van Jozef (†) en Paula (†) Segers - Stevens,  

                                    zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten; 

de neven, nichten en verwanten, 

de families Praet, Segers, Straetmans en Cardoen. 
 

Een bijzonder woord van dank voor de dokters, het verplegend en 

verzorgend personeel van het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalst voor   

de professionele en toegewijde zorgen die Arthur mocht ontvangen,     

alsook dank aan thuisverpleegster Marleen Van Cutsem                              

voor haar goede zorgen aan onze pa. 
 

U kan Arthur nog een laatste groet brengen in de groetkamer         

van het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Pamel  

op donderdag 12 januari 2017 tussen 18.30 uur en 19.30 uur. 
 

 
Rouwadressen:   

-  Okegembaan 90, 9400 Ninove. 

-  Kerkstraat 8, 1770 Liedekerke. 

Digitaal condoleren via  www.rouwcentersegers.be - rubr condoleren. 

Uitvaartverzorging  rouwcenter Segers,   Kwinkeleer 115   Roosdaal.   Tel. 054/331764   


