Ik verlaat diegenen van wie ik hield,
om diegenen te ontmoeten die ik heb liefgehad.

†
Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest,
nemen wij afscheid van

de heer

Nestor Cougé
weduwnaar van mevrouw Lea De Saveur
Hij werd geboren te Sint-Lievens-Esse op 17 juni 1920
en is godvruchtig overleden te Zottegem
in het A.Z. Sint-Elisabeth op 15 januari 2019,
begeleid door het gebed van de H. Kerk.

Medestichter van Ziekenzorg Sint-Lievens-Esse.
Werkweigeraar 1940 -1945.
___
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te
nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen
worden in de Sint-Martinuskerk te Sint-Lievens-Esse
op zaterdag 19 januari 2019 om 10.00 uur,
waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats
op het ereperk van de oud-strijders
op de begraafplaats aldaar.
De offergang wordt door de familie aanzien als rouwbetuiging.

Dit melden u met diepe droefheid:
Albert (†) en Cecile (†) Cougé - Ghislain
Michel (†) en Paula (†) Wattez - Cougé
Robert (†) en Elvire De Saveur - Broeckaert
Raymond (†) en Hilda D’Hoker - De Saveur
André (†) en Josée (†) De Saveur - De Wandel
Gerard (†) en Maria (†) Rooms - De Saveur
Robert (†) en Clara (†) Vermeulen - De Saveur
Gerard (†) en Julia (†) De Saveur - De Zutter
Michel (†) en Marie-Louise (†) De Saveur - De Tandt
Gilbert (†) en Marie De Saveur - Parmentier
Hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
zijn schoonzussen, neven en nichten.
De families Cougé, De Saveur, Van Der Seypen en Schamp.
Met dank aan zijn huisarts Dr. Marc De Lombaert,
het personeel van het Sint-Franciscustehuis te Brakel,
de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Elisabeth.

U kan Nestor een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem,
elke werkdag van 17.00 tot 19.00 uur.
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. familie Cougé - De Saveur
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Online rouwbetuiging: vanvijle.be
van vijle uitvaartzorg - 09 360 75 60 - vanvijle.be

