“En altijd zullen ergens
sporen van uw leven zijn,
gedachten, beelden,
ogenblikken en gevoelens.
Zij zullen ons immer
aan u herinneren.”

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

de heer

Charles Coopman
weduwnaar van mevrouw Madeleine Deklerck († 2015)
Hij is geboren in Westende op 31 mei 1932
en is rustig van ons heengegaan in Gits op 9 maart 2019,
begeleid met de gebeden van de Heilige Kerk.
Lid van OKRA
________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben op zaterdag 16 maart 2019
om 10 uur in de parochiekerk van St.-Jacobus de Meerdere in Gits.
De offerande wordt aanzien als rouwbetuiging.
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in de urnengrafkelder op de begraafplaats van Gits.
U kunt Charles een groet brengen in het rouwcentrum Geert Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Dit melden u met droefheid:
Zijn schoonzussen, neven en nichten:
		
		
		

Camiel † en Simonne † Moeyaert - Coopman en familie
André † en Georgette † Dewulf - Coopman en familie
Roger † en Agnes Coopman - Claeys en familie

		
		
		
		

Petrus † en Andrea † De Schryver - Deklerck en familie
Firmin † en Noëlla † Deklerck - Kerrinckx en familie
Daniel † en Jeanette Deklerck - Deboosere en familie
Raphaël † en Judith † Deklerck - Claerhout

De families Coopman - Calie en Deklerck - Devos.
Een speciaal woord van dank
aan Henriette en Nadine voor hun toewijding en hulp.
Ook dank aan en waardering voor:
		
zijn huisarts dr. Fl. Helewaut,
		
de directie, personeel en vrijwilligers
		
van WZC Ter Linde in Gits.
Rouwadres:
		
Rouwcentrum Logghe
		
t.a.v. Fam. Charles Coopman
		
Amersveldestraat 10, 8610 Kortemark
Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

