
Omgeven door de liefde van ons allen 
is van ons heengegaan 

de heer 

Joseph De Braekeleer 
Echtgenoot van mevrouw Christianne Vyverman 

Geboren te Ninove op 30 april 1945 
en overleden in het OLV-ziekenhuis te Aalst op 24 oktober 2021. 

 
—————- 

 
De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatsvinden in de aula van het crematorium “Siesegem” te Aalst 
(Merestraat 169) op vrijdag 29 oktober 2021 om 13.00 uur. 

Nadien volgt de plaatsing van de asurne op het urnenveld 
van de gemeentelijke begraafplaats van Roosdaal. 

Op vraag van Joseph zal de rouwmaaltijd in beperkte kring plaatsvinden. 

Een afscheidsgroet aan Joseph kan gebracht worden in het 
mortuarium van het OLV-ziekenhuis te Aalst 

dagelijks van 8.15 tot 11.15 uur en van 14.00 tot 19.00 uur 
t.e.m. woensdag 27 oktober 2021.

Hij is de echtgenoot van Christianne Vyverman 
Hij is de vader van Els en Johan De Braekeleer - De Prez 
Hij is de peter van Lies De Prez 
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van 
       Robert en Mady De Braekeleer - Straetmans, 
               zoon en kleindochter 
       Mario, Els en Marco 
               kinderen van zijn broer Germaan De Braekeleer(†) 
       Lea Vyverman, kinderen en kleinkinderen 
       Roger en Marie-Jeanne(†) Harnie - Vyverman, 
               kinderen en kleinkind 
       Clement en Josse Priem - Vyverman, 
               kinderen en kleinkinderen 
       René en Jeannine Vyverman - Deneef, 
               kinderen en kleinkinderen 
       Stefaan en Riet De Wever - Vyverman, 
               kinderen en kleinkinderen 
Zijn neven en nichten. 
De families De Braekeleer, Vyverman, Hellinckx en Roesems. 
De familie dankt zijn huisarts Dr. J. Deman, zijn thuisverpleegster 
Arlette en het personeel van het OLV-ziekenhuis. 
Rouwadres: p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. Joseph De Braekeleer 
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke 
Online condoleren kan via www.janvandroogenbroeck.be 

Uitvaartverzorging Vandroogenbroeck - Liedekerke - 053 68 33 94



Joseph De Braekeleer 
30 april 1945 - 24 oktober 2021

Niemand kan begrijpen wat je hebt geleden. 
Niemand kan voelen wat je hebt doorstaan. 

Je hebt het met veel moed doorstaan.


