
Met stil verdriet nemen wij afscheid van

DE HEER

Jozef Lamon
weduwnaar van mevrouw Jacqueline Callewaert (1934 - 2018)

geboren in Wortegem-Petegem op 9 april 1938 en overleden in Kortrijk
op 18 november 2022, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Gewezen lid van Okra

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Jan de Doperkerk in Beveren-Leie

op vrijdag 25 november 2022 om 10.30 uur.

De offerande zal als rouwgroet beschouwd worden.

Nadien zal Jozef rusten bij zijn echtgenote Jacqueline 
op de begraafplaats in Beveren-Leie.

Een laatste groet aan Jozef kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Gentseweg 10 in Desselgem, 

iedere werkdag van 15.30 uur tot 18.30 uur.

Dit melden u:

Tony en Katrien Nys - Lamon
Anthony en Tiana Nys - Cant

           Hayden, ♡
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

† Albert en † Ivonne Van Den Heede - Lamon en familie
† Gerard en † Simonne Verhelle - Lamon en familie
† Jeroom en Rosa Lamon - Lombaert en familie
† Gentiel en † Alice Lamon - Nuytens en familie
† Noël en † Denise Filieux - Lamon en familie
Remi en † Christiane Lamon - De Wart en familie
† Donné Lamon
† Jeroom en † Leona Callewaert - Vanhonacker en familie
† André en Agnes Peers - Callewaert en Jo Peers
† Gentiel en Thérèse Callewaert - Deleersnijder en familie

zijn broer, schoonzussen, neven en nichten

De families Lamon - Van Assche en Callewaert - Messiaen

Met onze oprechte dank aan alle hulpverleners, goede buren 
en vrienden die hem met zorg omringd hebben.

Rouwbetuigingen: Familie Jozef Lamon 
 p/a Begrafenissen Messiaen 
 Gentseweg 10 - 8792 Desselgem 
 of via www.messiaen.be

DESSELGEM -  056  94  38  00BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Zij die wij liefhebben 
en dan van ons zijn heengegaan, 
zijn niet meer waar zij waren 
maar altijd waar wij zijn.




