
Jouw ogen straalden liefde
Je nam elke dag met volle kracht

Jouw herinnering blijft leven
En jij blijft voor altijd in ons hart

In liefde en dankbaarheid nemen we afscheid van

†
de heer

Vincent Van Damme
echtgenoot van mevrouw Lucie Van de Mergel

Geboren te Erwetegem op 3 mei 1936 en thuis te Brakel in familiekring
overleden op 9 november 2022, gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartdienst, die opgedragen 

wordt in de Sint-Pieterkerk te Nederbrakel,
 op zaterdag 19 november 2022 om 11 uur, waarna wij Vincent

begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst aan de kerk.
Begroeting na de dienst achteraan in de kerk.

U kan Vincent een laatste groet brengen in het funerarium van 
Uitvaartcentrum Geert, Marktplein te Brakel, na telefonische afspraak.

Laat Vincent verder leven in uw herinneringen.

Bloemen noch kransen

Dit melden u met diepe droefheid:

Lucie Van de Mergel  zijn echtgenote

Françoise Van Damme

Chantal en Michel Van Damme - Henau

Sabine Van Damme   zijn kinderen

Nicolas en Charlotte Provoost - Angenon

Evelyne (zijn petekind) en Pieter-Jan Provoost - Schneider en Isaak

Kevin en Jozefien Henau - Denooze

Jonathan (zijn petekind) en Jill Henau - Van Aerschot

zijn kleinkinderen en achterkleinkind

Leona en Marc Van Damme - De Groote, kinderen en kleinkinderen

Frieda en Walter (†) Van Damme - Pattyn, kinderen en kleinkinderen

Germain en Nadine Van de Mergel - Thery

zijn zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

Veronique Pattyn   zijn petekind

De families Van Damme - D’Haenens en Van de Mergel en Carlier.

Met dank aan zijn huisartsen Dr. Wim Van den Dooren en Dr. Simon 
Joye, zijn kinesist Erik De Vos en zijn thuisverpleegsters Marleen, Cécile,
Joyca en Martel.

Rouwadres:   Uitvaartverzorging Geert 
       t.a.v. familie Van Damme
        Serpentestraat 1 - 9660 Brakel
  condoleren via www.uitvaartverzorginggeert.be

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80


