				
				
				
				
				
				
				

Liefste, geen dood kan ons scheiden
van elkaar. Nu je gestorven bent,
leven we niet langer zij aan zij,
maar meer dan ooit zijn we één.
Sluit ik mijn ogen, ik hoor je stem,
ik voel je warme liefde, we blijven
dezelfde weg gaan, zij aan zij…

Omringd door zijn echtgenote en kinderen
is zachtjes ingeslapen
de heer

Noël Crabbé
echtgenoot van mevrouw Lea Michiels
Hij werd geboren te Asse op 2 januari 1948
en is er overleden in de palliatieve eenheid De Rank
op 22 juli 2022.

Lid van Affligemse Recreatiesporters ARS
Lid van de MX-5 club

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Noël in de aula van het crematorium Siesegem te Aalst,
Merestraat 169, op zaterdag 30 juli 2022 om 14 uur.
De urne zal thuis een warm plaatsje krijgen.
Wie wenst kan online condoleren via www.steveds.be

Hij leeft verder in de harten van
Zijn echtgenote
Lea Michiels
Zijn kinderen
Peggy Crabbé en Kris Stoels
Zijn kleinkinderen
Caro Stoels en Tom Thielemans
Lars Stoels
Jens Stoels
Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
Danny en Annie Van Den Steen - Michiels,
		
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Denis en Yvette Michiels - Van Nuffel, kinderen en kleinkinderen
Alfons en Marleen Michiels - Verbeken, kinderen en kleinkind
Henri en Jeanita Vaeyens - Michiels
Yves en Anja Pletinckx - Michiels en kinderen
Zijn nicht
Roger en Jeannine De Smedt - Mertens, kinderen en kleinkind
De families Crabbé - Lengeles en Michiels - Sergooris.
Wij danken voor hun goede zorgen
zijn huisarts Dr. Lucas
zijn hematoloog Dokter Fostier
het verplegend personeel van hematologie
het personeel van de palliatieve zorgeenheid De Rank
zijn trouwe buren en vrienden
Noch bloemen, noch kransen maar graag een gift aan Kom op tegen
Kanker met vermelding “Noël Crabbé” op reknr. BE03 4886 6666 6684
Rouwbetuigingen
Familie Dhr. Noël Crabbé
p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer
Langestraat 254 - 1790 Hekelgem
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