
Ruben Cardoen
10-12-1992
17-10-2020

Lieve man van Sien Vermeulen

Trotse papa van Nina en Miel

Zoon en schoonzoon van

Willy en Denise Cardoen  - Mingneau
Geert en Els Vermeulen  - Blauwblomme

Broer, schoonbroer en nonkel van

Pascal en Marieke Cardoen  - Vanwalleghem, Paulien, Lowie, Tillie
Siska † Cardoen
Pedro en Elke Cardoen  - Delporte, Noor, Seppe, Ella
Pieter en Tanita Cardoen  - Eeckhout

Sander en Céline Vermeulen  - Pype
Maarten en Ellen Vermeulen  - Goddeeris
Linde Vermeulen en Laurens

Grootouders van Sien

Germain † en Jenny Vermeulen  - Brille
Bernard en Suzanne Blauwblomme  - Pollet

De familie: Cardoen  - Mingneau en Vermeulen  - Blauwblomme

Met dank aan allen die hem met zorg en steun nabij waren:

De huisartsenpraktijk “Happa”, verpleegkundige Cathy, dokters en verpleegkundigen UZ Gent, de palliatieve thuiszorg, kinesist Jurgen
 
Rouwadres: familie Ruben Cardoen, p/a Westrozebekestraat 25 A  - 8980 Passendale



Bij ons wilde je blijven
bij ons zul je zijn.

Een zware strijd is gestreden
lang duurt de ondraaglijke pijn.

Een verlies, maar niet verloren
voor altijd in gedachten.

Een herinnering van liefde
aan iemand waarmee je lachte.

Met veel pijn in het hart nemen we afscheid van

Ruben Cardoen
echtgenoot van Sien Vermeulen 

Geboren in Roeselare op 10 december 1992
en te vroeg van ons heengegaan in Passendale op 17 oktober 2020

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de afscheidsplechtigheid plaatsvinden 
in familiekring op zaterdag 24 oktober 2020 om 10u30

in de Onze Lieve Vrouwkerk te Zonnebeke 

Ruben kan begroet worden in het funerarium “Vandecandelaere  - Spruytte”
Westrozebekestraat 25 a - 8980 Passendale, elke dag van 15u30 tot 18u30

Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen op vandecandelaere-spruytte.be

 

Liefste Ruben
Weet je waarom ik zoveel van je hou?
Omdat jij altijd zo’n doorzetter bent geweest! 
Ik heb naar je opgekeken, elke dag dat ik je mocht 
kennen. Je werk was je passie. Je stelde steeds weer 
opnieuw doelen en bracht ze tot een goed einde. 
Je hebt mij alles geleerd en alles met mij gedeeld. 
Met jouw inzichten en inzet wil ik nu doorgaan en je 
levenswerk verder zetten.
Je bleef vooruit kijken, zolang het kon. 
De ongelijke strijd waartegen je moest vechten was niet 
eerlijk. Maar nooit heb jij het opgegeven. 
Je straalde zoveel wilskracht en liefde uit.
Je was zo dankbaar met onze kindjes. 
Ons leven samen was te kort, maar ik ben je oneindig 
dankbaar om alles wat je ons gegeven hebt.
Ik heb je lief!
Je vrouwtje, Nina en Miel.


