
Rust nu maar uit, 
je strijd is gestreden 

je hebt het ontzettend moedig gedaan 
wie kan begrijpen, wat je hebt doorstaan. 

Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53

Roger† Moerman en Adriënne† Matten zijn ouders;

Haaike Moerman en Dwayne Vanderstiggel 
Frauke Moerman en Jens Rossel  zijn dochters en schoonzonen;

Jean-Pierre Moerman en Rosa Parmentier 
 Stijn Moerman en partner en kinderen 
 Karl Moerman en partner en kind 
Patrick Moerman en partner 
 Bart Moerman en partner en kinderen   zijn broers, schoonzus en neven;

De families Moerman - Matten

Rouwadres: 
8840 Staden, Gladiolenweg 6



Dag Pa,

Ondanks het feit dat je hard aan het vechten was, schrikken we ervan je nu al te moeten afgeven. 
Je bleef het leven tot het einde met volle moed trotseren, zonder klagen. Barbecues in je tuin, rommelmarkten, 
boekenbeurzen, terrasjes doen en zeker onze duels in Rummikub; we zullen deze momenten met jou één voor één missen.

Het laatste jaar stond Corona ons in de weg. De momenten werden harder, maar de liefde daarom niet minder. 

Nu jij er niet meer bent, gaan wij verder met deze herinneringen. Zoals onze reizen naar Kroatië en Tsjechië met ons 
drietjes, onze jaarlijkse kerstmarkt in Düsseldorf, ... Waar we zagen hoeveel deugd het je deed om met ons op stap te zijn. 
Alsook alle keren dat je paraat stond voor iedereen, zonder iets terug te verwachten. Wat er ook in je weg stond, je was er 
altijd. 

Vaarwel liefste Pa 

Vanaf nu reis je met ons mee in onze gedachten. Altijd zal je er zijn. Geniet nu van je rust. Je hebt het verdiend, je hebt 
genoeg gestreden. 

Liefs Haai, Frau, Muffin en Odette 

Met droefheid melden wij u het overlijden van

de heer 

Geert Moerman
Geboren te Roeselare op 10 januari 1961 en thuis overleden te Staden op 27 maart 2021.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaart in intieme familiekring plaatsvinden.

Bewaar het beeld van Geert in uw hart, er is geen mogelijkheid tot rouwgroet.

Online condoleren kan op www.uitvaartzorgcasier.be.


