Ik misse u waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond,
en d'avonden nog meer!
Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig, het zij blij,
ik misse u, o ik misse u zoo,
ik misse u neffens mij!
			
Guido Gezelle

Diep bedroefd en dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
melden wij U het heengaan van

de heer

Marcel Dhoop
echtgenoot van mevrouw Odette Soenen † 2005

Dit melden U diepbedroefd:
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Jean-Pierre DHOOP
Patrick en Anne DHOOP - VERHAVERBEKE
		

Wouter en Charlotte BODE - DHOOP

			Briek
		

Geert en Stephanie VANBIERVLIET - DHOOP

			Elise, Niels
Ignaas en Marita DHOOP - VAN NIEUWENHUYSE
		Jonathan DHOOP
		Olivier DHOOP
		Nicolas DHOOP

geboren te Gits op 14 november 1926 en overleden te Roeselare in AZ Delta
op zaterdag 9 maart 2019, gesterkt door de Ziekenzalving.

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

___

De families DHOOP - KEIRSBILCK
en SOENEN - DEBRUYNE - TERRYN.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 16 maart 2019 om 10.30 uur
in de aula Vandecandelaere & Casier, Charles Ampestraat 2A te Staden.
Gelegenheid om de familie te groeten na de dienst.
Na de crematie wordt de urne bijgezet in het urnenveld op de begraafplaats
te Staden.

Met oprechte dank en waardering voor huisartsenpraktijk "Hoge Schuur",
de thuisverpleging "Bond moyson", kinesisten Griet en Koen,
de dokters en het verplegend personeel van het AZ Delta te Roeselare.

Rouwadres:
Funerarium Vandecandelaere & Casier

U kan Marcel een groet brengen in het funerarium Vandecandelaere & Casier,
Ch. Ampestraat 2A te Staden, elke weekdag van 16.30 tot 19 uur.
Online condoleren: www.uitvaartzorgcasier.be

tav de familie van Marcel Dhoop
Ch. Ampestraat 2 - 8840 Staden
Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Uitvaartzorg Vandecandelaere - Casier, Staden - 051 70 12 53

