
Dankbaar om al wat hij voor ons betekend heeft,
nemen wij met pijn in ons hart, afscheid van

DE HEER

Denis Soens
echtgenoot van mevrouw Liliane Lambert

geboren in Kortrijk op 30 augustus 1945 
en overleden in Kortrijk op 20 november 2021

Zaakvoerder van Cigralux, Depauw & Co, Alltube en Dekocandle

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatshebben in de Sint-Dionysiuskerk in Sint-Denijs, 

op zaterdag 27 november 2021 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie.

 De offerande zal als rouwgroet worden beschouwd.

 Een laatste groet aan Denis kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Verzetslaan 9 in Moen, 

iedere weekdag van 14.30 tot 16 uur en van 17.30 tot 19 uur.

 Rouwbetuigingen: Familie Soens
p/a Begrafenissen Messiaen
Verzetslaan 9 - 8552 Moen

of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Liliane Lambert                 zijn echtgenote

David en Dorine Soens – Vermeersch
Louis-Henri
Jean-Léon

Steve en Sofie Soens - Lanssens
Julien
Armand                               

zijn kinderen en kleinkinderen

Werner en Marie-Louise Moerman – Soens en familie
Dion en Ilda Soens – Vermeersch en familie

† John en Josiane Soens – Deloof en familie
† Bob en Diana Vanderstraeten – Soens en familie
Pierre en Marleen Steelandt – Soens en familie
Gaby en Jeanine Berton – Lambert en familie
Raoul en Jenny Vandenberghe – Lambert en familie
Romain Lambert – † Lieve Schoutetens – Rita Warlop en familie
† Jacky en Viviane Lisowski – Lambert en familie
Eddy en Chantal Sergeant – Lambert en familie

                              zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Soens – Vandekerckhove en Lambert – Derycke

Met onze oprechte dank aan
zijn huisarts Dr. J. Degroote,
zijn assistentie in Bavikhove: Cecile en Martine
de dokters en het personeel van het AZ Groeninge, campus Kennedylaan,
de dokters en het personeel van de Palliatieve zorgeenheid Ten Oever in Kortrijk.

MOEN -  056  300  700 BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Een mengeling  van pijn en tranen,
slechts af en toe een sprankje hoop.
Gedreven door een sterke wilskracht,
hoewel het onheil nader sloop.
Je gedachtenis zal immer blijven,
te vroeg ben je van ons heengegaan.
We houden van je en zijn je dankbaar,
voor alles wat je voor ons hebt gedaan.


