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.

de heer

Alfons Van der Maelen

Uitvaartcentrum Cornelis, Diksmuide - Veurne-Westkust

Langzaam gleed hij van ons weg

de heer

Alfons Van der Maelen

echtgenoot van mevrouw Julienne De Cock
geboren te Aalst op 12 april 1930
en overleden te Veurne op 7 januari 2022.

Dit melden u
zijn echtgenote		

		

zijn lievelingsdochter, schoonzoon en kleinkinderen

Julienne De Cock
Sabine Van der Maelen - Christophe Vanhove

							Michaël, Maxim
zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen 		

Daisy Van der Maelen - Freddy Verbeeke

							Didier, Cathy			
		
		

Adjudant Chef (o.r.)
Oud-Korpsadjudant (RSM) Van de Batterij Aie Para Commando

		
Vereremerkt met: Militair Ereteken 1° Klasse - Ridder in de Orde van Leopold II - Ridder in de Kroonorde
				
Ridder in de Leopoldsorde - Gewapende Buitenlandse Opdrachten
		
		
		

Erelid en voorzitter van verschillende Vaderlandslievende Verenigingen
Bestuurslid Feestcomiteit Oostduinkerke
Lid van Vriendenkring Para-Commando Oostende

We nodigen u vriendelijk uit tot de uitvaartplechtigheid op zaterdag 15 januari 2022 om 11 uur
in de aula van het Uitvaartcentrum Cornelis, Sint-Idesbaldusstraat 43 te Veurne.
Na de crematie volgt de bijzetting in een urnenkelder op de begraafplaats van Oostduinkerke.

delen mee in het verdriet

		

zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen,

						neven en nichten
zijn aanverwante families			

Oprechte dank aan 				

Van der Maelen en De Cock

zijn huisarts, dr. Bruls

						de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis
						

de dokters en het verplegend personeel van het az West te Veurne

Wie wenst kan de livestream meevolgen via het online rouwbericht op www.cornelisuitvaartzorg.be.

Rouwadres					8670 Oostduinkerke, Nachtegaalweg 26

Een laatste groet aan Alfons kan elke dag gebracht worden van 15 tot 18.30 uur
in het Uitvaartcentrum Cornelis, Sint-Idesbaldusstraat 43 te Veurne.

Online rouwregister 				www.cornelisuitvaartzorg.be

