Je ontglipte ons zeer langzaam.
Je woorden werden geleidelijk kariger,
we gisten naar wat je voelde en dacht.
Liefde was ons antwoord.

Een vader en grootvader sterft altijd te vroeg.
Maar als de jaren knellen gaan, en hij wordt moe en oud,
bid je dat God hem sparen zal, omdat je zielsveel van hem houdt.
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Hij blijft voor altijd verder leven in de herinnering van :

Zijn echtgenote
Bernice DE SMET

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend, nemen we afscheid van

de heer

Frans Van Den Heede
Echtgenoot van mevrouw Bernice DE SMET.

Geboren te Wortegem op 7 februari 1943
en overleden, omringd door zijn gezin, te Oudenaarde op 27 juli 2022,
gesterkt door de Ziekenzalving.
Erehoofdgriffier van het Rekenhof
Grootofficier in de Leopoldsorde
Oud-gemeenteraadslid van de Stad Oudenaarde
Lid van diverse Vlaamse culturele verenigingen

Zijn kinderen en kleinkinderen
Vera en Frank VAN DEN HEEDE - MEERSMAN
Céline Meersman en Jordy
Louis Meersman en Louise
Sonja en Peter VAN DEN HEEDE - WAUTERS
Julie Wauters en Mathias
Arthur Wauters en Maya
Zijn zus, schoonzussen en schoonbroers, neven en nichten
Annie en Bertrand VAN DEN HEEDE - VAN DER DONCKT en familie
Nelly en Jozef DE SMET - SAELENS en familie
Christine en Arthur DE SMET - SAELENS en familie

Wij nodigen u vriendelijk uit
om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie

De families VAN DEN HEEDE - DEWAELE en DE SMET - DE CLERCQ.

die zal worden opgedragen in de parochiekerk Sint-Pietersbanden te Oudenaarde - Bevere
op ZATERDAG 6 AUGUSTUS 2022 OM 10.30 UUR.
Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst in de kerk.
Aansluitend begeleiden we Frans naar zijn laatste rustplaats
op de stedelijke begraafplaats “ Meulewal ”, Pontstraat te Oudenaarde-Eine.
U kan Frans een laatste groet brengen
in het Funerarium Vanquickenborne, Lindestraat 93 te 9790 Wortegem-Petegem,
van maandag tot en met donderdag, telkens van 16 tot 17 uur.

Met bijzondere dank voor de goede zorgen aan :
zijn thuisverpleegkundigen, Leen en Nadine;
de directie en medewerkers van het dagverzorgingscentrum “ De Hoektoren ”;
zijn huisarts en kinesist.

Rouwadres :
T.a.v. familie Van Den Heede - De Smet
p/a Lindestraat 93 te 9790 Wortegem-Petegem

U kan online condoleren via www.uitvaart-vanquickenborne.be
Uitv. Vanquickenborne, Petegem - 055 30 00 36

Drukkerij De Fruytier, Petegem

