Dichtbij ons
Zorgzaam en vriendelijk
niet op eigen gewin bedacht
een mens dichtbij ons
een mens om van te blijven houden.

Dit melden u:

Cecile Talloen,

De heer

Roger De Ceur
echtgenoot van Mevrouw Cecile Talloen
geboren in Brugge op 5 december 1928
en thuis in familiekring rustig ingeslapen in Loppem op 12 januari 2018.
gewezen lid van het koor “Het Daghet”

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk in Loppem (Dorp 12)
op donderdag 18 januari 2018 om 10 uur,
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats van Loppem.
Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.
U kan persoonlijk afscheid nemen in het uitvaartcentrum Timmerman,
Steenbrugsestraat 3 in Loppem, elke werkdag van 16 tot 18.30 uur,
zaterdag van 16 tot 17.30 uur, niet op zondag.
Condoleren kan ook via www.timmermanbvba.be

zijn echtgenote;

Fernand en Martine De Ceur - Ketels,
Tom De Ceur,
Paul en Martine De Ceur - Casteleyn,
Guy en Kim Dobbeleir - De Ceur, Amélie, Victor,
Evy en Eva De Ceur - Cleuren,
Patrick en Marianne Serroels - De Ceur,
Jeroen en Annelies Sabbe - Serroels, Maxim, Julie,
Nick en Sofie Dhondt - Serroels,
			
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;
Yvonne De Ceur (†),

zijn moeder;

Leon (†) en Martha (†) Denolf - Talloen en familie,
Maurice (†) en Madeleine (†) Talloen - Denolf en familie,
Hector en Suzanne (†) Devos - Talloen en familie,
Valère (†) en Simonne (†) Devolder - Talloen en familie,
Georges en Dora Talloen - Dombrecht en familie,
Roger (†) en Antoinette (†) Talloen - Eecloo en familie,
			
zijn schoonbroers, schoonzusssen, neven en nichten;
zijn neven en nichten van de families
De Ceur, Talloen, Teerlinck.
Met dank aan:
zijn huisarts,
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,
Familiehulp,
de poetsdienst van het OCMW.

uitvaartcentrum Timmerman - Loppem / Sint-Michiels / Oostkamp - 050/82 40 48 - www.timmermanbvba.be

