
Ott;,e ogen kunne n.f e niet neer zien
ot\.e hcuttlett kuruten..je niet tneer oattrttkett
ttruar als y,e in ott,r lrurt ki.iken

weïen w-e dat je er nog hent

De heer

§§€h 5e7;,i€,r"
echtgenoot van mevrouw N4<tnitlue De Cosler

Geborcn Íe GerlÍ op 15 juni 1934 en el overleclen
in h.^t h.Z..Ian FalÍijn op 30 december 201 9.

Acljuelant <lp rust
Vereerd rnei verscheidene n.riIitaire eretekens

Dit melden met diepe clroeÍheid:

Mr.rnique De Coster :.i.irt echgenue

Iriiip en Ann Frippe - Coethals
Margaux Poppe

Magdelaine Poppe en vriend Marcos

Christian en Véronique ltrolet - Poppe

F{adrien Rolet en vrienciin Aleranclra :.i jn ki n d erert en kl e i trki nd ere tt

Leopold en Albertine De Smeï - De Coster
de kincleren en kleinkincleren van wijlen Pierre De Coster
Roland en Jeanine (i) Kiekepoos - De Coster, kinderen en kleinkinderen

zí j n s t' l't o o n.zu s, .E c ltoo n bro e. r s, n t)v e.n en rt i t: h t e t r

de Í;rmilies Sellier en De Lloster.

Onze oprechte dank gaal sit naar dr" CatÍeeurv" elr. Brlggeman en de rnedelverkers van de

Falliatieve Eerrheid van het A.Z. Jan Palfijn voor de steun en de goede zorg.

De uitvaartplechtïgheirl a;in de asurne waartoe u lvordt uitgenorligcl, heefi plaals
in cle aula van het cl'erllrltoriunl Weslleile, Smatrle Heerweg 60 te 9080 l-ochlisti,

op woensdag 8 Sanuari 2028 om 1.4 ular 
"

daarna r.vordt de r-rrne liefdevol thr"ris, bi.l ziyt echtgenote bewttard.

Sarnenkonrst in cie inkomhal van hei crematorium om 13"45 uur.

Geeu bloenrell" geen kranserr

LI kan Joël een ïaaÍsle groet br"engeri in het rr-lor'Íuariurn van hef A.Z. Ian PalÍijn,
lVatersportlaan 5 te 9000 Cent, donderdag, vrijdag enzttterdag van 9 tot 19 uur,

zondag van 9 tot I 1"30 uur" en vlLtl 13 t<tt 16 uur.
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