Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Dit melden u:

zijn kinderen en kleinkinderen:

Dankbaar om wat hij voor ons betekend heeft, nemen wij afscheid van

de heer

Noël Vermeersch
Weduwnaar van mevrouw Mariette Coucke (†2012)
Geboren te Sint-Eloois-Winkel op 19 juli 1928.
Onverwacht van ons heengegaan te Izegem in de Sint-Jozefkliniek op 11 oktober 2018.
Ere-brandweerman Sint-Eloois-Winkel
Lid van de vriendenkring Ere-brandweermannen van Zuid-West-Vlaanderen

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de aula van uitvaartzorg Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6
op zaterdag 20 oktober 2018 om 10.30 uur.
Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst.
Daarna volgt de crematie, waarna bijzetting van de as in het urnenveld
op de begraafplaats te Sint-Eloois-Winkel.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “Serrus” Kerkplein 6 te Sint-Eloois-Winkel
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur,
vrijdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Noël Vermeersch
P/a Kerkplein 6 – 8880 Sint-Eloois-Winkel

Gery en Hilde Vermeersch-Dutry
Bruno en Celeste
Julie en Stijn
Reginald en Christine Vermeersch-Mulier
Delfien
Justien en Bram
Geert en Annie Cottyn-Vermeersch
Ann-Sophie en Vincent
Dorine en Nadine Callewaert-Vermeersch
Maxime en Koen
Falkert en Sofie
zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten:
André † en Paula † Delaere-Vermeersch en familie
Remi † en Laura Thermote-Vermeersch en familie
Laurent † en Maria † Dejonckheere-Vermeersch en familie
Lucien † en Noëlla † Vandenweghe-Vermeersch en familie
Silvère en Marguerite Seys-Vermeersch en familie
Anna Vermeersch en familie
Roger en Andrea † Espeel-Vermeersch en familie
André † en Anna † Viaene-Coucke en familie
De families:
Vermeersch-Delefortrie en Coucke-Vanhie
Met dank aan:
Zijn huisarts
Thuisverpleging Marijke Devos-Joye
De Meiskes: Nadine en Dorine

- Uitvaartzorg “Serrus” 056 42 30 28 -

