
Als ik doodga,

begraaf me dan niet,

verstik me niet onder een zware steen.

Verstik me dan niet in je tranen,

maar schep een herinnering aan mijn lach.

Strooi mijn as uit,

zodat, wat mijn lichaam was,

de weg kan vinden,

naar alles wat het eens beminde.



Bedroefd nemen wij afscheid van

André Kreydt
echtgenoot van Anny Van den Bogaert

Hij werd geboren te Antwerpen op 25 januari 1937 en ging
onverwacht van ons heen in A.Z. Sint-Jan te Brugge op 18 juni 2022. 

Wij nodigen u uit, om samen met ons, afscheid van hem te nemen in de
parochiekerk van de Heilige Bernadette, Sint-Bernadettestraat te Mortsel

Hof van Rieth, op zaterdag 25 juni 2022 om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 10.10 uur

De asurne zal in familiekring een mooi plekje krijgen.

Rouwadres:
Familie André Kreydt
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

echtgenoot van
 Anny Van den Bogaert

papa en bompa van
 Patrick Kreydt
  Gus, Emil
 Koen en Karin Luyckx - Kreydt
  Roosje

broer en schoonbroer van
 Adrien (†) en Maria Bosmans - Kreydt
 Leon en Christiane Kreydt - Goedbloed
 Robert Kreydt
 Jef en Simone Celens - Kreydt
 Jos en Rita Vermeulen - Kreydt
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