Met droefheid, maar ook met gelatenheid en dankbaarheid
voor een rijkgevuld voltooid leven, melden we u het overlijden van

Berger Vermeeren
Weduwnaar van Christianne Blanchaert († 1977)
Geboren te Zulte op 20 maart 1931 en overleden in de palliatieve eenheid
van A.Z. Sint-Maarten te Mechelen op 31 mei 2020, gesterkt door de Ziekenzalving.

Ere-accountant van het instituut van de accountants en de belastingsconsulenten (I.A.B)
Kunstschilder
Reserve kapitein-commandant
Officier in de kroonorde
Ridder in de kroonorde
Ridder in de Leopoldsorde

Dit melden u:
Antoon en Lieve Vermeeren - Maes,
Niels en Evelien Bertens - Vermeeren,
Fien,
Mathias,
Pieter en Anneleen Dierickx - Vermeeren,
Marc Vermeeren,
Wout (†) Vermeeren,
Daan Vermeeren,
Jan en Linda Vermeeren - Boeyenas,
Nico en Anouk Van der Sande - Vermeeren,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wegens coronamaatregelen zal de uitvaart plaats hebben in intieme kring
in de Sint-Pieterskerk te Rumst gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder te Mechelen.

De familie wenst haar oprechte dank uit te drukken aan Philippe en Leen van de thuisverpleging,
aan Dr. Van Esbroeck en aan het verplegend personeel van geriatrie
en palliatieve zorg „De Mantel“ voor de goede zorgen en support.
De familie dankt verder iedereen voor de blijken van medeleven en ondersteuning
die voor ons een hart onder de riem zijn.

Rouwadres:
Familie Vermeeren-Blanchaert, p/a Kerkstraat 42, 2840 Rumst
Digitaal condoleren via https://www.begrafenissenlemmens.be

Robert en Janna (†) Vermeeren - Landuyt en familie,
Adolf (†) en Suzanne Balcaen - Blanchaert en familie,
Denise (†) Blanchaert,
Martin (†) en Bernadette Blanchaert - Vanderplaetsen en familie,
Hubert en Jo Vandegehuchte - Blanchaert en familie,
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Vermeeren, Blanchaert, Baertsoen en Vandegeuchte.

U kan Berger een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum, Kerkstraat 20 te Rumst
van maandag t.e.m. vrijdag tussen 14 en 19 uur na afspraak 03 / 888 20 33.

www.begrafenissenlemmens.be - Rumst - 03 - 888.20.33

