
Mijn vrouw, mijn kinderen en mijn werk
stonden steeds centraal in mijn leven.
‘k Heb gezocht wat geluk rondom mij te scheppen  
en zo voelde ik mezelf een gelukkig man.
Hoelang het heeft geduurd  
is daarom ook van weinig belang.

Een bruisende beek van liefde en inzet.
Een graniet om op te bouwen
Een hart om in te wonen.  
Een boom om onder schuil te gaan.
Dit beeld willen we bewaren van

De heer

Antoine “Tony” Merci
echtgenoot van Albertine “Tina” Vandenwijngaerden

Geboren in Leuven op 16 september 1934 en overleden  
in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden op 9 december 2017.

Voorzitter “Mannen van 1934”

U wordt vriendelijk uitgenodigd, om samen met ons, rond Tony
samen te komen in de aula van het crematorium Hofheide,
Jennekensstraat 5 in Nieuwrode (Holsbeek)
op VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 om 13.00 uur.

Wij komen daar samen vanaf 12.45 uur.

Na de crematie leggen wij hem te ruste  
op de begraafplaats van Baal.

U kan Tony een groet brengen op donderdag 14 december 2017
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum Eraly,
Kruisstraat 169 in Tremelo, ingang zuid, parking via Boterstraat.

 
 
 
Dit melden u :

Albertine “Tina” Vandenwijngaerden, zijn echtgenote;

Nico en Caroline Cailleau - Merci, zijn dochter en schoonzoon;

Rémi Cailleau, zijn petekind en oogappel;

Pierre en Jeaninne Merci - Guilliams, zijn broer en schoonzus;

Pol(†) en Jeaninne Segers - Merci, zijn zus;

Jean-Pierre Vandenwijngaerden en Han,
Jacky en Nicole Vandenwijngaerden - Remy,
                                                             zijn schoonbroers en schoonzus;

Julien en Christine Segers - Delvigne,
Henry Vandenwijngaerden en partner,
Stefan Vandenwijngaerden en partner,
Germain Vandenwijngaerden,

De families Merci, Vandenwijngaerden, Schepens en Cailleau.

Met speciale dank zijn huisarts, Dr. Luc Eraly, en het personeel  
van het Wit-Gele Kruis en het Imeldaziekenhuis, voor hun goede zorg.

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be
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