“Zullen wij elkaar ontmoeten in die haven wonderschoon,
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Ja ik zal u daar ontmoeten en met blijdschap u begroeten
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Echtgenoot van mevrouw Francina Doffemont

Echtgenoot van mevrouw Francina Doffemont
Geboren te Sint-Niklaas op 19 maart 1943 en
overleden
in
zijn
eigen
huiskring in het bijzijn van zijn echtgenote op 5 maart 2019
Geboren te Sint-Niklaas op 19 maart 1943 en
overleden in zijn eigen huiskring in het bijzijn van zijn echtgenote op 5 maart 2019
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Armand werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te

Armand werd overgebracht
naar rouwcentrum
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162
te
Sint-Niklaas,
waar u hem
een Sparrenhofstraat
laatste groet kunt
brengen
op
Sint-Niklaas, waar u dinsdag
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laatste
groet
kunt
brengen
op
maart 2019 tussen 19 en 20 uur.
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Hij is echtgenoot van:
Francina Doffemont
Hij is echtgenoot van:
Papa en opa van:
Francina Doffemont
Claudio en Saskia Pugin – De Cock
Elise
Papa en opa van:
Charlotte
Claudio en Saskia Pugin
– De Cock
Elise
Anaëlle
Charlotte
Gert en Tulsi De Cock – Celie
Anaëlle
Nala
Gert en Tulsi De Cock
Ila– Celie
Nala
Sura
Ila
Liesbeth (+) De Cock
Sura
Tim en Els De Roeck – De Cock
Liesbeth (+) De CockThijmen
Tim en Els De Roeck – De Cock
Klara
Thijmen
Laurien
Klara
Tim en Eva De Cock – Verbeke
Laurien
Tim en Eva De Cock Ante
– Verbeke
Juna
Ante
Juna

Broer, schoonbroer en oom van:
Roger
Broer, schoonbroer en oom
van:(+) De Cock
Roger (+) De Cock Herman en Irène Smet – De Cock, kinderen en kleinkinderen
Aloïs–(+)
Annie
Doffemont
– Vaerendonck, kinderen en kleinkinderen
Herman en Irène Smet
Deen
Cock,
kinderen
en kleinkinderen
Robert (+) –en
Lydia Vercauteren
– Doffemont,
kinderen en kleinkinderen
Aloïs (+) en Annie Doffemont
Vaerendonck,
kinderen
en kleinkinderen
Robert (+) en LydiaRobert
Vercauteren
– Doffemont,
kinderen
en kleinkinderen
en Marcella
Tulkens
– Kluskens,
kinderen en kleinkinderen
Robert en MarcellaRoger
Tulkens
Kluskens,
kinderen
kleinkinderen
en –Alice
Tulkens
– Fyen,enkinderen
en kleinkinderen
Roger en Alice Tulkens
– Fyen,
kinderen en kleinkinderen
Lucien
(+) Tulkens
Lucien (+) Tulkens
Aanverwant aan:

Aanverwant aan:
de families De Cock, Doffemont, Tulkens, De Meester en De Witte
de families De Cock, Doffemont, Tulkens, De Meester en De Witte

Onze waardering en dank gaan uit naar:

Onze waardering en dank gaan uit naar:
verplegend personeel aan huis voor de goede zorgen en ondersteuning
verplegend personeel aan huis voor de goede zorgen en ondersteuning
Rouwadres:

Rouwadres:
Familie
Armand DeFamilie
Cock Armand De Cock
p/a
p/a rouwcentrum Brys rouwcentrum Brys
Sparrenhofstraat 162
Sparrenhofstraat 162
9100 Sint-Niklaas. 9100 Sint-Niklaas.

