
Een koude, zonnige zondagmorgen bedekt onder een licht sneeuwlaagje...
Jouw lange, moedige strijd is gestreden...

Het is ontzettend hard je moeten af te geven, je hebt de allerhoogste berg 
in je leven beklommen en nu heb je de top bereikt...

Met een schitterend uitzicht stond je daar, vol trots, daar zijn we zeker van...
Het ga je goed liefste man, liefste papa en opa...

Wat gaan we je zo ontzettend veel missen...
Op een dag zien we elkaar terug, hand in hand zullen we doorgaan, tot ooit...

De familie dankt u voor uw medeleven.

        Rouwadres: Uitvaartverzorging Geert, Serpentestraat 1 - 9660 Brakel, t.a.v. familie Matton
                   online condoleren kan via www.uitvaartverzorginggeert.be

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80

MARNICK MATTON

        1939 - 2021



 †
de heer

Marnick Matton
echtgenoot van mevrouw Arlette De Spiegeleer

stichter en medezaakvoerder van Tuincentrum Mavando

geboren te Nederbrakel op 9 maart 1939 en overleden in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem 
op 24 januari 2021, gesterkt door het Ziekensacrament.

    U kan de afscheidsdienst live meevolgen op zaterdag 30 januari 2021 om 11 uur
    via www.uitvaartverzorginggeert.be. De asurne zal in familiekring bijgezet worden in het
     urnenveld op de begraafplaats van Nederbrakel.

Een laatste groet brengen aan Marnick kan na telefonische afspraak 055 42 03 80

 Laat Marnick verder leven in uw herinneringen.

Hij blijft verder leven in de herinnering van:

Arlette De Spiegeleer  zijn echtgenote

Els en Tom Matton - Kindt
Bart Matton    zijn kinderen

Dorian Kindt, zijn petekind   zijn oogappel

Eric Matton
Freddy en Monique Lion - Matton en familie
Ivan en Claudine Hutsebaut - Matton en familie
Clery en Rosine Matton - Gallant en familie
Luc en Carine Van Gijsegem - De Spiegeleer en familie

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

De families Matton - D’haeyer en De Spiegeleer - Maes

Met dank aan zijn huisarts Dr. Philip Jourquin, de dokters en het verplegend personeel van het 
AZ Sint-Elisabeth te Zottegem.


