
Wij wensen iedereen te danken voor de steun, 
het medeleven en de vriendschap tijdens zijn leven.

Correspondentieadres: Familie Dierick - Heyvaert
P/a Rouwcentrum René Van Damme, Kasteelstraat 54 - 9255 Buggenhout 

of online condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be

          Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME, Kasteelstraat 54 - Buggenhout  052/ 33 75 51

    

 

Als tranen een trap konden bouwen

en herinneringen een brug,

dan klommen we hoog in de hemel

en brachten we je terug.

Liefdevol aandenken aan 

Adriaan Dierick  
Echtgenoot van Monique Heyvaert

Geboren te Opdorp op 1 mei 1940 en thuis in familiekring overleden op 22 maart 2021. 

Lid van wandelclub ‘De Vossen’ 

Gezien de huidige overheidsmaatregelen, is de familie genoodzaakt de afscheidsplechtigheid, 
gevolgd door de bijzetting van de asurn in het urnenveld op het kerkhof te Opdorp, 
in beperkte familiekring te laten plaatsvinden. 

Dit staat in schril contrast met Adriaan zijn groot hart, daarom willen wij jullie uitnodigen 
om de plechtigheid live te volgen op vrijdag 26 maart 2021 om 13.30 uur 
via: https://www.lavrent.be/live.html

Het zou mooi zijn mocht je volgende dagen eventjes aan Adriaan denken. 

U kan Adriaan een laatste groet brengen in het Rouwcentrum René Van Damme, 
Kasteelstraat 54 te Buggenhout, op donderdag 25 februari tussen 19 en 19.30 uur. 

    
 

Hij leeft verder in de herinnering van:

Monique Heyvaert                                    zijn echtgenote

Annick Dierick 
  Kevin D’Havé
 Koen en Sabine Dierick - Jacobs 
  Ewoud De Kocker en vriendin 
  Paulien De Kocker en vriend 
Inge en Heidi Dierick - Van Leemput           zijn kinderen en kleinkinderen 

Fredoline (†) Dierick 
Germain Dierick                        zijn zus en broer 

Frans en Christiane (†) Keuleers - Heyvaert en Jeanne Vervloet 
Karel en Luc Huysmans - Heyvaert 
Jean (†) en Mia (†) Verhoeven - Heyvaert 
François en José Gabriëls - Heyvaert 
  en hun kinderen en kleinkinderen 
                                                                  zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
           
De families Dierick, Heyvaert en aanverwante families.

 
Met dank aan Dr. Van Nuffel en thuisverpleging Nadine Sertijn, Dylan en hun team.


