


De heer

Firmin EECKELOO
Gewezen uitbater van de Lijmpot

Lid van SPA

Weduwnaar van Laura DECLERCK

Geboren te Varsenare op 29 juli 1929 en rustig overleden

in het AZ Delta te Torhout op 31 januari 2020.

Gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartmis met de urne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal opgedragen worden in de Sint-Vedastuskerk te Zerkegem

op ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020 om 10u30,

gevolgd door de asverstrooiing op de

begraafplaats van Jabbeke, in familiekring.

Bijeenkomst in de kerk om 10u15.

De offergang geldt als rouwbetuiging.

Speciale dank aan:

huisartsenpraktijk Callebaut - Orlans,

thuisverplegingsdiensten,

verzorgend en verplegend personeel van het AZ Delta te Torhout.

Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Firmin in

het uitvaartcentrum Depoorter, Constant Permekelaan 43 te Jabbeke

elke dag van 16 tot 18 uur (behalve op zondag)

tot en met donderdag 6 februari 2020.

Rouwadres:

Familie EECKELOO

p.a. uitvaartcentrum Depoorter,

Constant Permekelaan 43, 8490 Jabbeke

Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Uitvaart met zorg Depoorter - Jabbeke - T. 050 38 55 66    •    Druk Devlieghere - Oudenburg - T. 059 26 67 21

Afscheid nemen bestaat niet,

ik ga wel weg maar verlaat je niet.

Willy (†) en Jacqueline (†) EECKELOO - FOCKAERT,

Alfons EECKELOO,

Georges (†) EECKELOO, zijn zonen;

Maurice (†) en Maria (†) EECKELOO - COOLEMAN en kinderen,

Richard (†) en Alice (†) EECKELOO - MARCHAND,

André (†) en Margareta (†) EECKELOO - DUMAREY en kinderen,

Lucien (†) en Irma EECKELOO - BULTINCK en kinderen,

Jules (†) en Juliette (†) EECKELOO - DECLERCK en kinderen,

Godelieve en Urbain (†) EECKELOO - COOLS en kinderen,

Leon en Maria EECKELOO - DEPRE en kinderen,

Agnes en Gerard (†) EECKELOO - DEPUYDT en kinderen,

Achiel en Paula (†) EECKELOO - JONCKHEERE en kinderen,

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families EECKELOO - VERSTRAETE en DECLERCK - VANHEE

melden u het overlijden van


