


Verdrietig om zijn plotse heengaan,  
maar dankbaar om de vele mooie herinneringen,  

nemen we afscheid van

DE HEER

 
weduwnaar van mevrouw Rita Delaere (1941 - 1988)

levenspartner van Jenny Vanpanteghem

geboren in Zwevegem op 3 mei 1941 en onverwacht  
overleden in Moen (Zwevegem) op 15 december 2020. 

Gewezen zaakvoerder van Brandstoffen Poleyn 
Ere-bestuurslid Feestcomité Kappaert
Bestuurslid van Neos Groot-Zwevegem

Door de huidige coronamaatregelen zal de plechtige uitvaartliturgie 
in besloten kring plaatsvinden in de Maria-Bernardakerk 

in Zwevegem-Knokke en kan via facebook live ‘kerk in zwevegem’
 gevolgd worden op dinsdag 22 december 2020 om 10.30 uur. 

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 Poleyn
p/a Begrafenissen Messiaen

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



Het is moeilijk te aanvaarden, 

dat je niet meer bij ons bent. 

Altijd stond je klaar voor ons en voor een ander. 

Veel geven, weinig nemen 

 altijd hartelijk en warm. 

Dank voor je wijsheid in het leven. 

Je hebt ons een goed voorbeeld gegeven.

We kunnen samen ook zijn wandeling verderzetten.  
Denk daarom ook nog eens aan Marc  
als je gaat wandelen in Moen, Bossuit,  

de Gavers, Fintele of Ieper. Dank.



Dit melden u:

Peter en Stefanie Poleyn - Vanhaverbeke
Nicolas 
Tibe

Stefaan en Sabine Bonte - Poleyn
Emiel
Jasmien
Julie
Victor 
Martijn 

zijn kinderen en kleinkinderen 

Jenny Vanpanteghem en familie   
zijn levenspartner

Walter en Nicole Poleyn - Vanelstraete en familie
Herwig en Bernadette Poleyn - D’hooghe en familie
Lucas en † Olivia Poleyn - Paz en familie
Christiane Poleyn 

† Renald en Maxima Delaere - Tineo en familie
† Norbert en † Henriette Delaere - Delmotte en familie
Rafaël en † Maria Delaere - Lammertyn, Rose Lammertyn en familie
Omer en † Monika Vandeputte - Delaere en familie
Jef en † Rosa Soens - Delaere en familie
Pieter en Inès Delaere - Claus en familie

zijn zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Poleyn - Witdouck en Delaere - Vandemoortele
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