
Dit melden u: 

 
Christiane Godeeris, zijn echtgenote. 

 
Kurt en Katy Derie - Deschuymere, 

 Fleur, 

 Jarne, 

 
Krist en Katrien Deschuymere - Cloet, 

 Yarine, 

 Emmely, 

 
Koen en Greet Deschuymere - Meeuws, 

 Rune, 

 Seppe,  zijn kinderen en kleinkinderen. 

 
De families Deschuymere - Dewaele 
               en Godeeris - Cannaert. 

 
Met speciale dank aan de directie, dokters en het personeel 

en in het bijzonder de dienst intensieve zorgen van 

het AZ Groeninge te Kortrijk en zijn huisdokter. 
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Nog lang niet klaar in zijn bestaan 
maar al het mogelijke gedaan 
het tijdelijke verwisseld voor de eeuwigheid 
nemen wij zeer bedroefd afscheid. 

 
Vanuit ons groot verdriet roepen wij U aan, Heer, 

om sterkte en hoop bij het heengaan van onze geliefde 

 

Marnix Deschuymere 
echtgenoot van Christiane Godeeris 

 
geboren te Kortrijk op 12 mei 1946 en 

er overleden op 2 december 2020. 

 
Bestuurslid van OKRA Sint-Lodewijk. 

Sectorverantwoordelijke van Bekaert Seniorenclub. 

 
Als gevolg van de huidige Corona maatregelen 

namen wij in beperkte kring afscheid van Marnix. 
Wij danken u voor uw begrip. 

 
Nadien kreeg zijn urne een plaatsje 

in de warme huiselijke kring. 

 
Rouwadres: Familie Marnix Deschuymere 

p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 

of via www.messiaen.be 

Lieve Pa, ons Voadre, ons Peetje voor jouw kleinkinderen, 
 
Het plots afscheid moeten nemen van jou valt ons heel zwaar. 
Onze sterke beer, je stond altijd klaar om iemand te helpen en 
we konden altijd op je rekenen, niets was je te veel. 
Ook voor een technisch probleempje met de fiets of computer 
konden er velen bij jou terecht. 
Met veel plezier stippelde je de wandel- en fietsroutes uit 
om samen met oma of OKRA op zwier te gaan.  
Je was trots op je gezin en kleinkinderen 
waar je graag over praatte en vele foto’s van maakte. 
Je was een sociaal iemand die overal graag bij was 
en zal door velen gemist worden. 
De mooie herinneringen zullen we koesteren 
en we zullen jou nooit vergeten. 
 
We missen jou heel hard, het ga je goed hierboven. 

Liefs van ons 
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