
Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar om de vele mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van

DE HEER

Erik Vermeulen
levenspartner van mevrouw Christine Baekelandt

geboren in Ooigem op 15 mei 1942 
en onverwacht overleden in Kortrijk op 25 april 2021.

Bestuurslid van Okra

De uitvaartplechtigheid rond de urne zal, omwille van  
de huidige coronamaatregelen, plaatsvinden in intieme kring  

in de Sint-Brixiuskerk in Ooigem.

Nadien volgt de bijzetting van de urne op de begraafplaats in Ooigem.

Een laatste groet aan Erik kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, 

iedere werkdag van 16.30 uur tot 18.30 uur 
tot en met vrijdag 30 april 2021.

Rouwbetuigingen: Familie Erik Vermeulen
p/a Begrafenissen Messiaen

Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Christine Baekelandt  zijn levenspartner

Andy en Nadine Demey - Sinnesael
lieve opa van Jasper, Kobe en Lennert

Daevy en Ilse Demey - Wulfaert
lieve opa van Nore en Hanne  de kinderen van Christine

Georges en † Noëlla Goemaere - Vermeulen en familie
Etienne en Christa Vermeulen - Sabbe en familie

Luc en Lydie Noppe - Baekelandt en familie
Daniël en Bernice Baekelandt - Stove en familie
José en † Frieda Baekelandt - Verhulst en familie
Eric en Marie-Thérèse Verstraete - Baekelandt en familie

† Jozef en † Agnès Callens - Demey en familie
Zuster Simonne Demey, Zusters van Maria Ingelmunster
André en † Mariette Demey - Lapierre en familie
† Rafaël en Rosa Demey - Dekiere en familie
† Rafaël en Denise Dekiere - Demey en familie
† Roger en Godelieve Demey - Vervaeke en familie
† Frans en Marie-Thérèse Demey - Beernaert en familie

zijn zus, broer en aanverwante familie

De families Vermeulen - Depypere, Baekelandt - Verstraete en Demey - Callens

Met onze oprechte dank aan:

zijn huisarts dr. Dewitte,
de directie, de dokters en het personeel van AZ Groeninge in Kortrijk.

OOSTROZEBEKE -  056  66  72  10BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Het is moeilijk te aanvaarden
dat je weg bent van deze aarde.
Altijd stond je klaar
voor ons en voor een ander.
Weinig nemen en veel geven,
altijd hartelijk en warm.
Geslaagd ben je in jouw leven,
je hebt ons een goed voorbeeld gegeven.


