“Ik ben zo moe na deze lange reis...
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik liefhad.”

†
Dankbaar voor wat hij voor ons betekende,
nemen wij afscheid van

de heer

Marc De Lie
weduwnaar van mevrouw Annie Meersschaut
Geboren te Zottegem op 27 december 1944
en er overleden in het zorghotel “De Bron”
op 18 december 2018, begeleid door het gebed van de H. Kerk.
___

Dit melden u diep bedroefd:
Peter en Marita De Lie - De Mil
Geert (†) en Petra De Lie - Verheecke, Filip Mincke
zijn kinderen.
Wouter en Lien De Lie - Van Cauwenberge
Nele en Kevin De Lie - Ronsse
Hannah en Michaël De Lie - Vanboterdael
zijn kleinkinderen.
Marcel (†) en Agnes (†) Van Liefde - De Lie
Marcel (†) De Lie
Roger en Elise De Lie - De Clercq
André (†) en Cécile (†) Hutse - De Lie
André en Monique Meersschaut - Messens
Etienne en Angeline Walraed - Meersschaut
Eric en Arlette Roels - Meersschaut
Anita Meersschaut
Antoine en Claudine Meersschaut - Pruyt
Hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Paulus’ Bekering
te Godveerdegem - Zottegem
op DONDERDAG 27 DECEMBER 2018 om 10 uur.

De families De Lie, Meersschaut, Lotens en Van den Noortgate.
Met dank aan de thuisverpleging, familiehulp en poetsdienst
van “Solidariteit voor het Gezin”,
het personeel van zorghotel “De Bron”,
zijn huisarts Dr. Eddy Van Raemdonck.

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

Denk aan Marc, gewoon zoals hij was.
Aansluitend volgen de crematie in het crematorium “Westlede”
te Lochristi en de verstrooiing van de as op de asweide
van de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).
U kan Marc een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur.

Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Geen bloemen of kransen.
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie De Lie - Meersschaut
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

