
Een grafsteen staat jou niet.
Liefste, sta dan toch op.

Kom mee naar huis.
Daar is je plaats, bij mij.

Een grafsteen staat jou niet.
Jij bent te vol van leven.

Je kunt hier niet zijn.
Dit is niet waar jij hoort.

Een grafsteen staat jou niet.
Kom laten we samen,

gelukkig en verdrietig zijn.
Jouw plaats is hier niet.

Een grafsteen staat je niet.



Dankbaar willen wij in ons hart bewaren 
het leven en de liefde van

Albert Berckmoes
Echtgenoot van Bea Willaert

Gewezen bestuurslid en afgevaardigde van VK Tielrode
Keizer en voormalig voorzitter Carnaval Tielrode

Geboren te Tielrode op 15 juni 1944 en in UZA Edegem 
na een langdurige strijd en omgeven door zijn gezin, 

rustig heengegaan op 29 juli 2022.

Een laatste groet aan Albert en een moment met de familie 
en vrienden vindt plaats in het rouwcentrum De Overgang 

van Wase Uitvaartplanner, Krijgsbaan 86 te Temse, 
woensdagavond 3 augustus van 18.30 tot 20 uur.

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen 
tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van crematorium 

Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas,
op vrijdag 5 augustus 2022 om 11.30 uur.

U bent welkom vanaf 11 uur.

Zijn asurne krijgt thuis bij zijn echtgenote een mooie plaats.

Rouwadres:
Familie Berckmoes - Willaert

p/a Wase Uitvaartplanner 
Krijgsbaan 86 - 9140 Temse



We gaan je missen, elke dag...

zijn echtgenote

     Bea Willaert

zijn kinderen en kleinkinderen

     Koen en Bianca Berckmoes - Van Hemelryck
 Niels en Tatiana, Jonas en Mandy, Coby en Kevin 

     Steven en Kristel Verdonck - Berckmoes
 Axana, Xander

     Ken Berckmoes

Delen mee in het verdriet

     zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen
     zijn neven en nichten

Dank aan Dr. Verbeeck en Dr. Heyman van het Medisch Huis 
Roomakker en aan het voltallig team van thuisverpleging Ann 
Moens en De Kroon, voor hun liefdevolle verzorging en steun.

U kan een persoonlijk bericht of herinnering 
aan Albert achterlaten op waseuitvaartplanner.be


