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U kan een laatste groet brengen aan Marcel in het funerarium van Uitvaartzorg De Pauw na afspraak

Afscheid is het begin van vele herinneringen
Je handen hebben voor ons gewerkt

Je hield van ons
Jij hield van de lente en de zomer

Jij hield van de vele bloemen in je tuin
Je hebt je pijn in stilte gedragen

Het is nog niet te begrijpen,
je stem niet meer te zullen horen

Het is nog niet te begrijpen,
afscheid van jou te moeten nemen

De heer
Marcel Van Kerkhove

(Kardoese)
geboren te Roborst op 14 november 1925

en overleden te Zottegem op 30 januari 2021

zoon van wijlen Remi en Alice Van Kerkhove - Seymortier

Dit melden u met diepe droefheid:

Albert (†) en Simonne (†) Van Kerkhove - Van De Weghe
Henrie (†) en Bernice Van Kerkhove - Van Dijcke
Lucien (†) en Hilda Van Kerkhove - Machtelinckx

     zijn schoonzussen
Christiaan Van Kerkhove, Carine Brossé, kinderen en kleinkind

Rudi en Marleen Cousserier - Van Kerkhove en zoon
zijn neven en nichten

Hugo en Ann Van Kerkhove - Schiettecatte en zoon
           zijn petekind

De families  Van Kerkhove - Seymortier.

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Marcel
maar gezien de huidige coronamaatregelen zal de plechtigheid plaatshebben in familiale kring,
in de Aula van Uitvaartzorg De Pauw te Beerlegem, zaterdag 6 februari 2021 om 10.00 uur

Na de plechtigheid zullen we Marcel te ruste leggen op de stedelijke begraafplaats te Zottegem.

U kan de uitvaart live volgen via onze website www.depauwzwalm.be,
tabblad LIVESTREAM - openbaar 10 min. voor begin

online condoleren www.depauwzwalm.be

Met dank aan:
zijn huisarts, Lutgarde Wauters, Herman Simoens (†)
het thuisverplegend personeel, Conny Van Huffel, Ilse Van Damme
directie en personeel AZ Sint-Elisabeth Zottegem
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