Tot het laatste toe wilde je leven,
Door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest op volle kracht,
Maar over je lichaam had je geen macht.
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Volgens de richtlijnen van de overheid zal de uitvaartdienst plaatsvinden in
beperkte kring op maandag 10 augustus 2020 om 11 uur in de aula
Volgens de richtlijnen van Rouwleiding
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met rouwbrief
kunnen
deom
dienst
bijwonen.
Rouwleiding Koekelare.
Enkel genodigden met rouwbrief kunnen de dienst bijwonen.
Na de crematie volgt de uitstrooiing van zijn as op de begraafplaats
De Warande te Koekelare.

Dit melden u :
De mama, kinderen en kleinkinderen van Kurt
Rouwadressen:
Erna Vangheluwe te 8680 Koekelare, Sterrestraat 18a
Jana Mombert te 8460 Oudenburg, Keiweg 28
Kiani Mombert te 8810 Lichtervelde, Oude Bruggeweg 93
Gillian Mombert te 8680 Koekelare, Stationsstraat 3 bus 1
U kunt Kurt een groet brengen tot en met zaterdag 8 augustus in het
rouwcentrum Rouwleiding Koekelare, Oostmeetstraat 86, 8680 Koekelare
(051/81 60 81), elke dag van 15 uur tot 18.30 uur.
Vrienden en kennissen kunnen hun medeleven
betuigen via: www.rouwregisters.com
Met dank aan de directie, dokters en personeel

