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César Callewaert
                      ° 01.03.1928  -  † 11.10.2019



  †
Omringd door de liefde van zijn kinderen,

melden wij u het heengaan van

de heer

César Callewaert
weduwnaar van mevrouw Simonne Debruyne (†29/08/2015)

geboren in Langemark op 1 maart 1928 en
overleden in Langemark op 11 oktober 2019,

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van OKRA Langemark
__

De plechtige afscheidsviering waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd zal plaatshebben op
zaterdag 19 oktober 2019 om 10 uur 
in de Sint-Pauluskerk in Langemark.

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te 
betuigen aan de familie na de rouwdienst.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in het urnenveld op de begraafplaats van Langemark.

Voor een stil moment bij César bent u welkom in 
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark, 

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur.
Uw rouwbetuiging kan ook via: www.rouwcenter-jonckheere.be

Hij was de lieve vader, grootvader en overgrootvader van:
 Liliane Callewaert
  Frederik Derck - Elke Bellemans
   Nine, Noor
 Viviane Callewaert - Jean-Marc Belpalme
  Nicolas Belpalme - Griet Supply
   Baptiste, Odile, Céleste
  Alexander Belpalme
   Aeneas†, Sia

Hij was de broer, schoonbroer en nonkel van:
 André† Callewaert - Maria Callewaert en familie
 Roger† Callewaert - Estella† Deroo en familie
 Raymonde† Callewaert - André† Bentein
 Maria Callewaert - Michel† Demey en familie

 Yvonne† Debruyne - Camiel† Verkinderen en familie
 Camiel† Debruyne - Clara† Staelen en familie
 Marcella† Debruyne - Omer† Segier en familie

Hij was de dooppeter van:
 Alexander

De families Callewaert - Claeys en Debruyne - Vannoote.

Veel dankbaarheid en respect gaan uit naar: 
 zijn huisarts
 directie, personeel en medebewoners van het
 WZC “De Boomgaard”, Langemark
 en allen die hem regelmatig een bezoekje brachten.

Rouwadres: César Callewaert
                   p.a. rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark

Elk afscheid betekent
de geboorte van een herinnering.
                                    S. Dali


