
Als materie opgenomen in het heelal, jij die wegging
zonder terug te keren, oostwaarts, als gelijke van ons allen.

Wij rouwen, om jou te eren.

Aan onze liefde werd ontnomen

de heer

Robert Trenson
echtgenoot van mevrouw Yvonne De Bondt

geboren te Ruiselede op 18 juli 1935 en 
overleden te Jette op 21 april 2022

De ceremonie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in het rouwcentrum Van Hemelrijck te Asse op

vrijdag 29 april 2022 om 10 uur

gevolgd door de uitstrooiing van de as

Dit melden u met diepe droefheid:

Yvonne De Bondt
zijn echtgenote

Filip Trenson en Hilde Zielens
Tim Trenson en Norma Prendergast

zijn kinderen

Mira, Roman, Lucy en Oisin
zijn kleinkinderen

Eliane Trenson en Marcel Horlait en kinderen
zijn zus, schoonbroer,

neven en nichten

De families Trenson en De Bondt

Met dank aan mantelzorger Cecile Rampelberg

Bloemen, noch kransen.
Maar een gift kan geschonken worden aan het Rode Kruis op het
rekeningnummer BE28 0960 0000 9620 met de mededeling :
“Bloemen noch kransen Bob Trenson”

Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69, 1730 Asse, tel. 02 452 89 32
Wie wenst kan betuigen via www.begr-VanHemelrijck.be 
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