MARCEL MILLECAM
° Kortemark, 29 januari 1934
† Ichtegem, 16 november 2017

“En als ik doodga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten.
‘t Is maar een lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.”
Uit ‘Testament’ van Bram Vermeulen
Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

Dit melden u met stil verdriet:

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van
DE HEER

Marcel Millecam

weduwnaar van mevrouw Alice Clauw († 2005)
Hij is geboren in Kortemark op 29 januari 1934
en is van ons heengegaan in Ichtegem op 16 november 2017.
_____

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 23 november 2017 om 10.30 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.
Samenkomst aan de aula om 10.15 uur.
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in de urnengrafkelder op de begraafplaats van Kortemark.
U kan Marcel een groet brengen in het rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.
Elke weekdag van 16 tot 19 uur, zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Zijn kinderen:
Johan (†) en Marleen Millecam - Mommerency - Luc Lefere
Sabien Millecam
Zijn klein- en achterkleinkinderen:
Charlotte Millecam en Jelle Denoo, Finne, Ären
Jonas Logghe en Gemma Demuynck en zijn papa
Zijn zus, schoonbroer, neven en nichten:
Eric en Marcella Verhooghe - Millecam en familie
Albert (†) en Margriet (†) Clauw - Vancoillie en familie
Marcel (†) en Rachel (†) Castelein - Clauw en familie
Roger (†) en Julia (†) Clauw - Theuninck en familie
Frans (†) en Maria (†) Braem - Clauw en familie
Hij is verwant aan de families:
Millecam - Verbanck en Clauw - Nouwynck
Met dank aan en waardering voor zijn huisarts, zijn thuisverpleging, het personeel van Familiehulp V.Z.W.,
de directie en personeel van het WZC Hof Demeersseman in Ichtegem.
Rouwadressen:
Beukenstraat 3, 8830 Gits
Handzamestraat 30A bus 2, 8610 Kortemark

