
Heden is aan onze liefde ontnomen

Karel Engelbeen 
echtgenoot van Marie-Thérèse De Beule 

geboren te Hamme op 21 januari 1953 en overleden
in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 16 november 2020,

gesterkt door het Sacrament der Zieken. 

We hadden graag samen met u afscheid genomen,
maar omwille van de huidige omstandigheden kan dit helaas niet.

De uitvaartliturgie in de Sint-Pietersbandenkerk te Hamme
zal doorgaan in intieme kring.

Na de crematie zal de urne van Karel een warme plaats krijgen,
thuis bij zijn liefhebbende echtgenote.

Er is gelegenheid voor een laatste stil moment met Karel, tijdens het 
groetmoment in het rouwcentrum De Uitvaartondernemer, Geemstraat 

17 te Hamme op vrijdag 20 november 2020 van 18u00 tot 19u00.

Rouwadres: Familie Engelbeen, 
p/a De Uitvaartondernemer, Geemstraat 17 te 9220 Hamme

Online condoleren: www.deuitvaartondernemer.be 

liefhebbende echtgenoot van
Marie-Thérèse De Beule 
 
papa en pepe van

André & Vanessa Engelbeen - Mertens
     Dylan Engelbeen
     Kenzo Van Gucht 
Kevin & Katleen Van den Bogaert - Engelbeen
Filip & An Du Tré - Engelbeen
 
broer en schoonbroer van 

Paul & Christine Engelbeen - De Beule
 kinderen en kleinkinderen
Louis & Rika De Beule - De Laere
 kinderen en kleinkinderen
Jacques & Lieve De Beule - Michiels
 kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verlies:

De aanverwanten van de families  
Engelbeen, De Beule, Ruys en Van Lokeren.

Bijzondere dank aan: 
zijn huisarts dr Bartel Goemaere,
de dokter en het verplegend personeel van de dienst 
cardiologie van het AZ Sint-Blasius.



Karel Engelbeen
21 januari 1953 - 16 november 2020

Het is niet te begrijpen.
Jouw gemoedelijke en zachte stem niet 
meer te horen.
We hadden je nog zoveel te vertellen.

Het is niet te begrijpen.
Jouw lieve gezicht niet meer te zullen zien.
Jouw vriendelijke blik staat in ons 
geheugen gegrift.

Het is niet te begrijpen.
Jouw lach nooit meer te horen.
Het doet zo’n pijn.

Het is niet te begrijpen 
Dat we zo snel afscheid van jou 
moesten nemen.
Het klinkt zo leeg en onrechtvaardig,
maar je zult altijd bij ons blijven.
We hadden je zo graag nog langer willen 
vasthouden.

Het is niet te begrijpen maar … 
We zijn dankbaar dat wij allemaal 
afscheid konden nemen van jou.

We vragen u om de komende dagen toch even met 
uw gedachten bij Karel en zijn familie te zijn.

Brand een kaarsje, haal fijne herinneringen op en 
denk even aan hem.


