Je leven was gevuld met verhalen vertellen,
grappen maken en in de natuur bezig zijn.
Op het einde werden dit allemaal mooie herinneringen.
Je hebt hard en lang gestreden maar je lichaam was moe.
Rust nu maar zacht.
Ooit vertellen we opnieuw verhalen aan elkaar.

Uitvaartverzorging De Wyn

Oosteeklo en Bassevelde - tel.09 373 70 97

Druk. Van Hyfte bv - Ertvelde - tel. 09 344 72 00

Hij is de echtgenoot van :
Nicole VAN HECKE,
Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Het maakt ons stil en verdrietig u het overlijden te melden van

DE HEER

Remi MAENHOUT
echtgenoot van mevrouw Nicole VAN HECKE
Geboren te Adegem op 17 maart 1932
en overleden te Eeklo in het AZ Alma op 3 augustus 2021.
Gesterkt door de Ziekenzalving.
Lid van OKRA - Lid van NSB
______

De Christelijke afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in gesloten familiekring
in de aula ‘De Witte Eik’ te Oosteeklo op ZATERDAG 7 AUGUSTUS 2021.
Nadien zal Remi begraven worden in familiegrond op het kerkhof te Oosteeklo.
U kan Remi een laatste groet brengen in het funerarium “De Witte Eik” Oosteeklodorp 17 te Oosteeklo,
op donderdag en vrijdag van 16 u. tot 17 u.

De pa en opa van :
Randy en Ann MAENHOUT- HERMINAIRE,
Sofie,
Jolien,
Werry en Anja MAENHOUT- SNEYERS,
Jennifer,
Caitlin,
De broer, schoonbroer en oom van:
Robert (†) en Denise (†) MAENHOUT- VAN KERKVOORDE en zoon Luc (†),
Joris MAENHOUT (†) en familie.
Delen ook mee in de rouw de families : MAENHOUT, VAN HECKE, DE VOS en TEIRLINCK.
Een bijzondere dank aan:
dokter Geert Claeys, dokter Derez en het verplegend personeel van het AZ Alma te Eeklo,
familiezorg, thuisverpleging Koen Rabaeys, het team van paramedisch centrum te Stoepe,
kinesiste Ilse De Smul, Rita Rondas en alle vrienden die hem zeer genegen waren.
_____
U kan online condoleren: uitvaartverzorgingdewyn.be
Rouwadres : Familie Maenhout-Van Hecke,
p.a. Uitvaartverzorging De Wyn, Oosteeklodorp 17, 9968 Oosteeklo

