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Nooit klagend, nooit vragend,
je lasten in stilte dragend.

Jouw handen hebben voor ons gewerkt.
Jouw hart heeft voor ons geklopt.

Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit, je hebt het verdiend.

De Heer

Jules Marlier
weduwnaar van mevrouw Madeleine SCHAMP †2007

Geboren te Nokere op 12 juli 1924 
en overleden in Home Sint-Petrus te Kruishoutem 

op 1 mei 2018, gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van de vinkenmaatschappij  “De Moerasvink”

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
in de Sint-Eligiuskerk, Markt te Kruishoutem op

DINSDAG 8 MEI 2018 OM 10.00 UUR.

Samenkomst aan de kerk.
Gelegenheid tot begroeting na de plechtigheid.

Jules zal rusten bij zijn echtgenote in het familiegraf 
op de gemeentelijke begraafplaats te Kruishoutem.

U kunt Jules een laatste groet brengen in het funerarium van FSK,
Warandestraat 32 te Kruishoutem op 

donderdag, vrijdag en maandag van 16.00 uur tot 18.00 uur,
op zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur, zon-en feestdagen gesloten.

FSK Funeral Services Kris - Kruishoutem - 09/383 00 83

Hij is vader en pepe van:

 Jacky en Veronique MARLIER - VAN DE MOORTEL

  Evelien en Johannes MARLIER - TEERLINCK
   Mona
  Mathieu en Ruth MARLIER - DE PAU
  Robin en Kira HEYDE

 Chris en Christine MARLIER - DE BOEVER

  Tim en Joke MARLIER - DE PAEPE
   Jules en ♡
  Bart en Karen MARLIER - DE KEERSMAECKER
   Billie en ♡
  Joke en Christophe MARLIER - D’HONDT

Hij is broer, schoonbroer en nonkel van:

 †Felix en †Maria MARLIER - TJAMPENS en familie
 †Jeroom MARLIER
 Remi en †Suzanne MARLIER - VANFLETEREN en familie
 †Leon MARLIER

 †Julien en †Hilda DECUYPER - SCHAMP en familie
 †Marcel en †Odette SCHAMP - LAMBERT

 De families MARLIER - DE KETELE en SCHAMP - VAN THUYNE.

Met dank aan:

 Zijn huisarts dokter Guy Menu. 
 De directie, aalmoezenier, personeel, vrijwilligers en medebewoners
 van Home Sint-Petrus te Kruishoutem.

 Allen die Jules een bezoekje brachten,goede zorgen,
 geluk en vriendschap gaven.

Rouwadres:

 Familie Jules Marlier
 p/a FSK, Warandestraat 32, 9770 Kruishoutem

 Online uw medeleven betuigen kan via: www.fskkruishoutem.be


