
Marc Verberckmoes

Wij nodigen jullie vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid aan de asurne 
in het crematorium “Heimolen”, Waasmunsterse steenweg 13 te Sint-Niklaas via parking A

Dit melden u met diepe droefheid:

Marianne Naegels                                                                                         zijn levensgezellin en engel

Sylvie en Kurt Verberckmoes - De Wit
             Lena en Vic
Domien en Dorien Verberckmoes - Aelbrecht
            Juul en Fien
Ellen en Jelle Feys - Detavernier
             Noah                                                                                             zijn kinderen en kleinkinderen

Dimitri en Niki Verbraekel - Vermeir, 
            Bran en Rune                                               boezemvriend en mede-stichter brouwerij ‘t Kroontje

Jozef en Marie-Jeanne Verberckmoes - De Schepper, kinderen en kleinkinderen
Myriam en Roger Verberckmoes - Deleebeeck, kinderen en kleinkinderen
Chris en Marie-Paule Verberckmoes - Van den Branden, kinderen en kleinkinderen
Christel en Pol Verberckmoes - Van Cleemput, kinderen en kleinkinderen
Lut en Patrick Verberckmoes - Haegens, kinderen en kleinkind
Luc en Greta Verberckmoes - Thomas, kinderen en kleinkinderen
                                                            zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Gelegenheid tot condoleren: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Baasrodestraat 173 - 9280 Lebbeke
                                                                                                                                                      Rouwcentrum Van Damme en zoon 052 41 44 55 

                                                        

De families VERBERCKMOES - NAEGELS - JORIS - BRUYNDONXKS

Met oprechte dank aan Dokter Hendrickx,
het personeel van het OLV ziekenhuis te Aalst van de dienst T6 Oncologie en
zijn thuisverpleegsters Sara en Maddy.

levensgezel van mevrouw Marianne Naegels,
papa van Sylvie en Domien.

Geboren te Sint-Niklaas op 5 juni 1957 en overleden in het OLV ziekenhuis te Aalst op 26 juni 2018.

Oud-leraar van het VTI te Dendermonde
Mede-stichter van brouwerij ‘t Kroontje

lid van verschillende natuur- en bierverenigingen

Gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de wachtruimte van het crematorium vanaf 13.15 uur.

Er is gelegenheid om Marc een laatste groet te brengen in het Rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op vrijdag van 18 tot 19 uur.

Het is Marc zijn wens om iedereen een glas Vosken aan te bieden 
op zondag 22 juli 2018 van 14 tot 16 uur in brouwerij ‘t Kroontje, Hoge Brug 62 te Denderbelle.

op zaterdag 30 juni 2018 om 13.30 uur

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder persoon.

DE HEER
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