Misschien is de dood een vereenvoudiging
door vuur en eerde een soort loutering.
Kijk naar het licht en hoort hoe dat ‘t waait
kijk hoe dat moeder eerde altijd verder draait.
Willem Vermandere

MICHEL KERWYN

1 maart 1934 - 4 oktober 2018

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

In het besef dat de liefde haar eigen diepte niet kent
dan op het uur der scheiding,

Dit melden u:

melden wij het overlijden van

MICHEL KERWYN
weduwnaar van Gaby Taveirne
levensgezel van Cecile Taveirne
geboren in Zwevezele op 1 maart 1934
en overleden in Brugge in het AZ Sint-Jan
in het bijzijn van zijn kinderen op 4 oktober 2018.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de aula van het uitvaartcentrum timmerman,
Steenbrugsestraat 3 in Loppem, op donderdag 11 oktober 2018 om 11.30 uur.
Daarna volgt de crematie met bijzetting van de asurne
in het columbarium op de begraafplaats van Ruddervoorde.
Bijeenkomst in de aula vanaf 11.15 uur. Begroeting na de dienst.

Michel kan begroet worden in het funerarium Timmerman, Brugsestraat 35 in Oostkamp,
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

Roger (†) en Cecile Spanhove - Taveirne

zijn levensgezellin

Patrick en Lut Kerwyn - Van Campenhout

zijn kinderen

Eddy en Noï Spanhove
Lisa en Jelle
Jerry
Wim Spanhove (†)
Nick
Bart en Greet Spanhove - Demeulenaere
Cloé
Axelle en Didier
		
Kris en Nadine Spanhove - Vanalme
Stacey

kinderen en kleinkinderen van roger en cecile

de families Kerwyn - Biebauw en Taveirne - Vandewalle.
Met dank aan:
dokter Van Droogenbroeck
en de teams van hematologie en inzo 3 van het az Sint-Jan in Brugge
de medewerkers van het WZC De Stek in Sijsele
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis
en allen die Michel met zorg hebben omringd.

