“Heel bijzonder,
heel gewoon,
gewoon een heel
bijzonder persoon.”

Hij is de echtgenoot van:
Christiane Steenkiste

Na een mooi en dienstbaar leven
en gesterkt door mooie herinneringen,
melden we met droefheid het overlijden van

de heer

Michel Deseure

echtgenoot van mevrouw Christiane Steenkiste
Hij is geboren in Werken op 5 juni 1941 en is stilletjes thuis in Zarren,
omringd en gesteund door zijn familie, van ons heengegaan
op 7 december 2021, begeleid met de gebeden van de H. Kerk
Ere-gemeenteraadslid Kortemark (1983 - 2019)

Bestuurslid OKRA Zarren
Gewezen Voorzitter Landelijke Gilde Handzame
Gewezen Provincieraadslid
Gewezen lid van Politieraad Polder
Gewezen lid van WVI

_______

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
op dinsdag 14 december 2021 om 10 uur in de St.-Dionysiuskerk in Zarren.
(mondmasker verplicht)

Hij is de pa en opa van:
Leen Deseure - Geert Depré
		
Sarah Depré - Yanick Nuytinck
			Arthur
Luc Deseure - Gine Wauman
		
Thomas Deseure - Gaelle Desmet
		
Robin Deseure
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
Godelieve Deseure - Etienne Boddez en familie
Godfried Deseure - Rosa Dufoort en familie
Willy † Deseure - Maria Boddez en familie
Simonne † Deseure
Gilbert Deseure - Christine Goderis en familie
Roger Deseure - Christiane De Bruijne en familie
Marie-Thérèse Deseure - Frans † Vanbiervliet en familie
Maria † Steenkiste
Roger † Steenkiste
Raphaël † Steenkiste
Hij is verwant aan de families:
Deseure - Bakeland en Steenkiste - Deforche
De familie dankt voor de goede zorgen:
zijn huisarts dr. F. Vantomme
zijn thuisverpleging Silvie Vandevelde en team

Gelegenheid om te groeten na de kerkdienst.
Daarna is er crematie gevolgd door de bijzetting van de asurne
in een urnengrafkelder op de begraafplaats van Zarren.
U kunt Michel een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

