
Achter iedere traan van verdriet

schuilt de glimlach van mooie herinneringen
Delen dit verdriet:

Zijn  echtgenote:

Maria Eeckhout

Zijn kinderen:

Karien Demeersseman - Martin Demeyer

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Jens Demeyer - Sabrina Vercamer

Lewis en Wes

Voor altijd in het hart van:

†Alfons Demeersseman - Maria Vanslambrouck en familie

†Eugène Demeersseman - †Godelieve Degryse en familie

†Odiel Demeersseman - †Martha Maes en familie

†Frans Demeersseman - †Aline Vandersteene en familie

†Jules Man - †Agnes Eeckhout en familie

†Gerard Eeckhout - †Georgette Hoorelbeke en familie

Eric Eeckhout - Jeanette Hoet en familie

†Roger Eeckhout - Edith Penninck en familie

Zijn aanverwante families:

Demeersseman - Dewilde en Eeckhout - Vanelslander

Wij danken voor de goede zorgen:

Zijn huisarts Jean-Paul Verhaeghe

De thuisverpleging Care-line

Familiezorg, in het bijzonder Lisa

De directie en het personeel van wzc Ter Westroze

Françine en Stephaan

Allen die hem genegen waren

Rouwadres:

8840 Oostnieuwkerke, Cockstraat 15

Uitvaartzorg-Funerarium

Lowie & Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - Tel. 051/20 42 85

Dankbaar voor zijn mooi en rijkgevuld leven

nemen wij afscheid van

de heer

Michel Demeersseman
Echtgenoot van mevrouw Maria Eeckhout

Geboren te Berville la Campagne (Fr) op 11 februari 1933,
overleden in het wzc O.-L.-Vrouw ter Westroze te

Westrozebeke op zondag 12 februari 2023.

Lid van OKRA.

_________

Samen met u willen we afscheid nemen van Michel

tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare,

op vrijdag 17 februari 2023 om 10.30 uur.

Na de crematie zal de urne worden bijgezet

op het urnenveld van de begraafplaats te Oostnieuwkerke.

Wij komen samen aan de aula vanaf 10.15 uur.

Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Michel bent u welkom in het Funerarium

Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be


