
Diepbedroefd om het afscheid, worden wij stil bij het heengaan van

DE HEER

Marc Vandemeulebroeke
echtgenoot van mevrouw Cécile Goussaert

geboren in Zwevegem op 15 mei 1952
en overleden in Kortrijk op 19 januari 2021.

De uitvaartplechtigheid, gevolgd door crematie, zal omwille van 
de huidige coronamaatregelen plaatsvinden in familiekring

in de Maria-Bernardakerk in Zwevegem-Knokke, 
op maandag 25 januari 2021 om 10.30 uur.

Nadien volgt de bijzetting in het urnenveld  
op de begraafplaats van de Kappaert in Zwevegem

Een laatste groet aan Marc kan gebracht worden in  
het funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a in Zwevegem,  

iedere werkdag van 15.30 uur tot 18.30 uur,
en op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Marc Vandemeulebroeke
p/a Begrafenissen Messiaen

Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Cécile Goussaert  zijn echtgenote

Sam en Mieke Vandemeulebroeke - Vandenhende
Camille en Leonore

zijn kinderen en kleinkinderen

Marcel en Liliana Decock - Vandemeulebroeke en familie
Michel en Monique De Beurme - Vandemeulebroeke en familie

Pierre en † Arlette Goussaert - Claeys en familie
Paul en Simonne Goussaert - Vanfleteren en familie
Antoine en Jenny Goussaert - Vanfleteren en familie
Jean-Marie en † Marie-Hélène Goussaert - Hoornaert en familie
Raoul en Marie-Thérèse Vandenheede - Goussaert en familie
Louis en Monique Lelie - Goussaert en familie
Christiaan en Rosanne Goussaert - Mestdagh en familie
† Gustaf en Marie-Jeanne Waelkens - Goussaert en familie 
Bernard Goussaert
Jan en Colette Vacquier - Goussaert en familie

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vandemeulebroeke - Desloovere en Goussaert - Moreels

Met onze oprechte dank aan:
zijn huisarts Dr. Peter Desmet,
zijn kinesiste Ann Van Tieghem,
het Witgele Kruis,
de artsen en het personeel van AZ Groeninge in Kortrijk.
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Het laatste beetje is nu op,  
veel was er te verduren.

Het kaarsje is thans opgebrand,  
gedoofd zijn alle vuren.

Voor wie het onderging is ’t niet erg,  
die heeft genoeg geleden!

Wel voor hen die ik achterliet  
vaarwel en wees tevreden!


