
Jerome De Kerf

geboren te Kruibeke op 29 februari 1944 en
 zachtjes van ons heengegaan in Vitaz Beveren 

op 16 juni 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden 
in de Sint-Petruskerk te Bazel op zaterdag 25 juni 2022 om 10.30 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling in het familiegraf
op de begraafplaats te Bazel.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 10 uur.

Dank aan huisartsenpraktijk Het Stalen Gestel, het verzorgend
personeel van het Wit-Gele Kruis, WZC Poldervliet en de palliatieve 
eenheid van Vitaz Beveren. Speciale dank aan Rudi en Simone.

correspondentieadres:    familie De Kerf 
   p/a Kruibekestraat 3 - 9150 Bazel
online condoleren:   www.schelde.land

Marc en Christel Blommaert - De Kerf
Koen en Isabel De Maeyer - De Kerf
Filip en Cindy De Kerf - De Bruyne

Charlotte Blommaert en vriend Joran Buyle - Huybrecht
Jolien De Maeyer en vriend Tijs Ballyn
Jarno De Maeyer en vriendin Klara Maes
Esmee De Kerf

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
zijn neven, nichten en aanverwanten

www.schelde.land      03 830 62 66

Dankbaar voor zovele mooie herinneringen
melden wij u het heengaan van 

de heer

weduwnaar van mevrouw
Marie-Louise Cornelis - Van der Weken

de families De Kerf  - Cornelis-Van der Weken - Verhelst - Vermeiren.

Denk aan mij terug 
Maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon...

hij leeft verder in de herinnering van:

U kan Jerome een laatste groet brengen in het rouwcentrum
van Uitvaartverzorging Scheldeland, Kerkstraat 92 te Bazel,

op donderdag 23 juni 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur.

lieve papa van:

fiere opa van:

-  Laten we hem liefdevol gedenken  -

-  Lid van bezinningsgroep “Koningin van de Vrede”  -
- Gesterkt met het Ziekensacrament -


