
 Een leven dat geleefd werd eindigt niet op aarde, het heeft een onsterfelijke waarde.

 Hij is de vader, grootvader en overgrootvader van:
  Luc en Mia Aernoudt - Callens
          Steve en Nancy Aernoudt - Desmet
                  Lucas, Jade
          Stijn en Els Aernoudt - Verhaeghe
                  Staf, Emma†, Lea, Rhune, Robbe en Arne
          Sammy en Melanie Aernoudt - Vandenbroucke
        Renz, Lara en Lotte
          Sarah en Guillaume Aernoudt - Reynaert
        Louise en Charles
  Lucresé† Aernoudt
          Frederik Geldof
          Leen en Martijn Geldof - Verschure
        Finn en Jules
  Geert Aernoudt en Christel 
 
 Hij de broer, schoonbroer en oom van:
  Omer en Rachel† Aernoudt - Harinck en familie
  Rachel†en Marcel†  Aernoudt - Mostaert en familie
  Robert en Paula† Aernoudt - Demeulenmeester en familie
  Pol† en Marguerite† Aernoudt - Ghekiere en familie
  Gilbert en Monique Aernoudt - Markey en familie
  Alice en Roger† Priem - Aernoudt en familie
 
 Delen mee in dit verdriet:
  de families  Aernoudt - Depuydt en Priem - Cools
 
 Onze dank en waardering voor hun goede zorgen en inzet:
  Huisartsenpraktijk ‘Sas’ in Boezinge
  het Wit - Gele kruis
  dokters en personeel van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper 
  in het bijzonder de afdeling geriatrie.
  allen die hem een bezoekje brachten.
 
 Rouwadres:
  Klappershoekstraat 20, 8904 Boezinge
  Breydelhofstraat 100, 8900 Brielen

Veel gelukkige jaren waren we samen
samen waren we één

maar nu jij er niet meer bent
moeten we verder zonder jou

dus alleen.

Door mooie herinneringen gesterkt nemen we afscheid van

De Heer

FRANS AERNOUDT
echtgenoot van wijlen mevrouw Gabrielle Priem (†2018)

hij werd geboren in Langemark op 27 april 1929 
en is van ons heengegaan in Ieper op 22 januari 2022.

Lid van OKRA Boezinge en Elverdinge
Lid van Samana Boezinge

gewezen lid van de oudstrijdersbond in Langemark.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid te nemen van Frans 
tijdens de uitvaartdienst die plaatsvindt op zaterdag 29 januari 2022 om 10.30 uur 
in O.C. De Poelkring, Nieuwplaats 14, 8920 Langemark-Poelkapelle - Poelkapelle.

Na de uitvaartdienst zullen we de asurne van Frans herenigen 
bij zijn geliefde in de urnentuin in Boezinge.

Het leggen van een bloemblaadje betekent voor ons evenveel 
als een welgemeende handdruk.

Voor een stil moment bij Frans bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere,
 Hooyaardstraat 23a in Langemark, van maandag t.e.m. donderdag van 15 tot 19 uur, 

op zaterdag van 15 tot 17 uur, op zondag gesloten.

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via: www.rouwcenter-jonckheere.be




