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Marie-Louise Van de Veere

Krist Van Damme (U)
Stefaan en Inge Buyse - Van Damme,

Eline
Christophe en Elke Gilot - Van Damme,

Elena

De families Van Damme, Van de Veere, Goethals en De Jaeger.

Met dank aan:
     zijn huisarts, zijn oncoloog, het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis,
     het verplegend personeel van het AZ Maria Middelares te Gent en het
     voltallige team van het WZC de Lichtervelde te Eke die hem goede zorgen gaven.

Dank aan allen die hem een warm hart toedroegen.

Rouwbetuiging:
Begrafenissen Haerens - T.a.v. de familie Van Damme
Latemstraat 25 / 9830 Sint-Martens-Latem / Tel.: 09 / 282 35 68
Online condoleren : www.begrafenissenhaerens.be

de heer

Arsène Van Damme
Echtgenoot van mevrouw Marie-Louise Van de Veere

Gewezen Bestuurder-penningmeester
van de vzw Parochiale Werken Sint-Martinus.

Geboren te Kaprijke op 4 september 1926
en overleden in het AZ Maria Middelares te Gent op 10 december 2019,

gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaats vinden in de parochiekerk Sint-Martinus,

Dorp te 9830 Sint-Martens-Latem
op DINSDAG 17 DECEMBER 2019 om 10.30 uur.

Samenkomst met begroeting in de kerk vanaf 10 uur.

De crematie heeft plaats op latere datum
in alle intimiteit.

Dankbaar voor wat hij voor ons betekende, maar diep bedroefd om zijn heengaan,
melden wij u het overlijden van

Gelegenheid tot een laatste groet kan in het mortuarium
van het AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30 te 9000 Gent

op vrijdag en zaterdag van 9 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 17.30 uur,
op maandag van 9 uur tot 12.30  uur.

zijn echtgenote;

zijn kinderen en kleinkinderen;

Herman en Cecile (U) Dierkens - Van Damme,
en kinderen

Arsène (U) en Maria Van Hevele - Van Damme,
kinderen en kleinkinderen

Gustave (U) en Juliana Steyaert - Van Damme,
kinderen en kleinkinderen

zijn zussen, schoonbroer, neven en nichten.

Dit melden u:

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld,

niets gevraagd en veel gekregen,
en ik ben, van alle goede dingen voldaan,

zachtjes ter Gode gegaan.

Stijn Streuvels


