En altijd zullen ergens
sporen van uw leven zijn,
gedachten, beelden,
ogenblikken en gevoelens.
Ze zullen ons immer aan u herinneren.
Papa, Opa,
zie je niet ons groot verdriet.
Wij hebben je nodig.

Dit melden u diep bedroefd:
Zijn kinderen:

Diep bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor al wat wij van hem mochten ontvangen,
melden wij u het heengaan van

De Heer

Marcel Logghe
echtgenoot van wijlen mevrouw Mariette PEIREN († 2015)
geboren te Eernegem op 16 december 1931 en overleden
in het A.Z. Damiaan te Oostende op 21 mei 2017.
Lid van OKRA
Lid van Ziekenzorg
Lid van L.B.G.
Lid van Open VLD afd. Gistel
Supporter van V.V. Gistel
Oud Lid van de Duivenliefhebbersbond

Er is gelegenheid om Marcel een laatste groet te brengen in het funerarium Vanhooren,
Heyvaertlaan 10 te Gistel, elke werkdag van 16 tot 19 uur.
De plechtige uitvaartliturgie met woorddienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal
opgedragen worden in de St.- Niklaaskerk te MOERE - GISTEL op VRIJDAG 26 MEI 2017
om 10 uur, gevolgd door de crematie in de “Blauwe Toren” te Brugge.
De bijzetting in het columbarium op de begraafplaats “Warande” te Gistel heeft plaats in
beperkte familiekring.
Bijeenkomst en rouwbegroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

John en Linda MAES – LOGGHE,

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Brecht en Valerie VANRUYMBEKE – MAES,
Alexia, Aeneas en Thetis,
Nicolas en Joke MAES – MUYS,

Zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Maurice † en Alice † DEBRUYNE – LOGGHE en familie,
Gaston en Jeannot LOGGHE – DEGRYSE en familie,
André † en Chrétienne MAENHOUT – LOGGHE en familie,
Maurice † en Reimonda † PEIREN – TAVEIRNE en familie,
Walter en Elisabeth LAGA – PEIREN en familie,

De families LOGGHE – BERNAERT en PEIREN – LYCKE.

Met dank en waardering aan:
zijn huisdokter, Dr. Els Yperman,
zijn poetshulp Inge,
de dokters en het voltallig personeel van het A.Z. Damiaan te Oostende,
dienst spoedgevallen.

Online rouwregister op www.vanhooren-ceremonies.be

Uitvaartverzorging Vanhooren Gistel – tel. 059/ 27 82 96 – fax 059/ 27 52 31

