Zwaar werden de dagen, lang duurde de nacht.

Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht.
Ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan.
Ween daarom niet, ik ben in vrede gegaan.

Hij is:
liefdevolle papa en schoonpapa van
Eugeen en Maria Pollet - Van der Hoeven

Bedroefd om zijn heengaan,
maar met een grote dankbaarheid om alles wat hij voor ons
heeft betekend, melden wij het overlijden van

Emiel Pollet

Wilfried en Gina Janssens - Pollet
supertoffe pepé van
Aäron en Tasj Pollet - Van Dyck en Lio
Joshua Pollet
Mariska Janssens en Bart Mabilde
Daan en Annelien Baeyens - Claus en Laurien

weduwnaar van

Maria Natyvidad Saraguëta Urtasun
geboren te Asse op 23 mei 1934 en omringd door
zijn dierbaren overleden in het WZC OLV
te Roosdaal op 3 september 2021.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne

Niels en Ine Baeyens - de Neef

delen in dit verlies:

Marcel en Gabriël Prist - Herzeel, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
de neven, nichten en verwanten,
de families Pollet en Saraguëta Urtasun.

Bijzondere woorden van dank aan de directie en het verplegend
en verzorgend personeel en de vrijwilligers van het WZC OLV te Roosdaal
waar Emiel met de beste zorg en tederheid werd omringd,
alsook aan de thuisverpleging Omega en de landelijke thuiszorg.

heeft in familiekring plaats in aula “Dender”
van het crematorium Siesegem, Merestraat 169
te Aalst op vrijdag 10 september 2021 om 11 uur.
Samenkomst aan het crematorium vanaf 10.45 uur.

Gelegenheid tot groeten en een stil moment bij Emiel
wordt u geboden in de groetkamer van het rouwcenter Segers,
Kwinkeleer 115 te Roosdaal op maandag 6 september van 17 uur tot 18 uur.

De asurne van Emiel zullen we toevertrouwen aan zijn
laatste rustplaats bij zijn echtgenote in het urnegraf
van de begraafplaats te Asbeek om 15 uur.

Schriftelijk condoleren: familie Emiel Pollet
p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal.
Digitaal condoleren via
www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren.
Rouwcenter Segers, uitvaartverzorging Roosdaal.

Tel.: 054 33 17 64

