
Steeds volgen wij de hoge ster,
die ons geleidt langs nieuwe wegen.

Wij zoeken nog wel her en der,
maar toch komen we God eens tegen

Wanneer we samen verder gaan,
mekaar door dag en nacht doen komen,

dan zullen we toch daar eens staan
waar de vervulling is van alle dromen...

Robert Blommaert

Scheldezicht - Steendorp



Dankbaar willen wij in ons hart bewaren

Priester Robert Blommaert
zoon van Jan Jozef † en Anna † Blommaert - Maes

Geboren te Temse op 21 augustus 1928.
Priester gewijd in Gent op 12 april 1953. 

Hij was coadjutor in Oudegem 1953, onderpastoor in Bazel 1953, 
onderpastoor in Beervelde 1955, onderpastoor in Berlare 1967, 

 en tenslotte pastoor in Steendorp 1979.
Hij bekwam eervol ontslag en pensioen op 31 mei 2010.

Gesterkt door het sacrament der zieken is hij rustig heengegaan
in het wzc Huize Vincent te Tielrode op 11 januari 2023.

Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet in het bijzijn van zijn familie bij 
Wase Uitvaartplanner, Krijgsbaan 86 te Temse, donderdagavond 19 januari van 19 tot 20 uur.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de verrijzenisliturgie 
in zijn vertrouwde Sint-Jan Evangelistkerk, Gelaagstraat te Steendorp

op zaterdag 21 januari 2023 om 11 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur. 

Aansluitend zal hij begraven worden op het erepark voor priesters 
op de begraafplaats te Temse.

Rouwadres: Familie Blommaert
p/a Wase Uitvaartplanner

Krijgsbaan 86 - 9140 Temse



Dit melden u:

Raoul † en Maria Massart - Blommaert

Herman † en Margriet Canfyn - Blommaert

Herman † en Laura Blommaert - De Block

Jozef en Lieve † Blommaert - Van Eynde

Luc en Imelda † Van Pottelbergh - Blommaert

     met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zijn broer, zussen, schoonbroer en schoonzus, neven en nichten

en alle aanverwanten van de families Blommaert en Maes

Dank aan zijn huisarts Dr. Jan Vanoutrive en aan het voltallige team 
van het wzc Huize Vincent voor hun verzorging, toewijding en warme steun.

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

     Wase Uitvaartplanner ︱ 03 776 05 08


