Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dicht doen en verpakken
in goede gedachten
en mooie herinneringen.

Groot is ons verdriet nu wij te vroeg afscheid moeten nemen van

de heer

Ronny Eeckhout
Echtgenoot van mevrouw Maria Verbeke
geboren te Roeselare op 31 december 1952,
na een ongelijke strijd overleden in de palliatieve afdeling van
het AZ Delta (campus Westlaan) te Roeselare
op woensdag 25 januari 2017.

_________

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid
van Ronny te nemen tijdens de uitvaartdienst in de aula van
Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare,
op dinsdag 31 januari 2017 om 10.30 uur.
Na de crematie zal de as aan de natuur worden toevertrouwd
op de strooiweide van de begraafplaats Groenestraat.

Delen dit verdriet:
Zijn echtgenote:
Maria Verbeke,
Zijn kinderen:
Randy Deproost - Veronik Van Heuverswyn,
Zijn moeder:
†Werner Eeckhout - Noëlla Lin,
Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
William Commeene - Gerty Eeckhout en familie,
†José Braet - †Arlette Verbeke en familie,
†Alain Verbeke - Blanche Bataille en familie,
†Freddy Verbeke - Murielle Panne en familie,
Joël Verbeke - Jenny Demaitre en familie,
Jean-Pierre Cornelis - Lutgarde Verbeke en familie,
Zijn aanverwante families:
Eeckhout - Lin en Verbeke - Callens,
Met oprechte dank aan:
Zijn huisarts,
Het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis,
De directie,het personeel en de palliatieve eenheid van het AZ Delta,

Bijeenkomst en rouwgroet in de aula vanaf 10.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.
Voor een stil moment bij Ronny bent u welkom in het Funerarium Parmentier,
Gitsestraat 60 te Roeselare, elke dag van 15.30 tot 18.30 uur, op zaterdag
van 16.00 tot 18.00 uur, op zondag van 9.30 tot 10.30 uur.
Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Rouwadres:
Familie Eeckhout,
p/a Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare
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