
Dankbaar om wat hij voor ons is geweest en gesterkt door mooie herinneringen,
melden wij u het overlijden van

de heer
Michel Vermeersch

echtgenoot van mevrouw Rika Verhalleman

Wegens de overheidsmaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats in beperkte kring.

Daarna volgt de crematie en bijzetting van de asurn op het urnenveld  
van de begraafplaats in Hooglede, Veldstraat.

U kan Michel een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Feryn, 
Kleine Noordstraat 4 te Hooglede, elke dag t.e.m. vrijdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Wij danken waarderend:
Artsenpraktrijk Hooglede
de directie en het personeel van het wzc Ter Linde 
kinesistenpraktijk Luc Dely
zijn logopediste Petrouschka Cappelle en haar team

Geboren in Roeselare op 14 juni 1941 
en overleden in het wzc Ter Linde in Gits op maandag 13 juli 2020.

Rika Verhalleman
zijn echtgenote

Marnick en Maureen Soenen - Vermeersch
 Ann-Sophie Soenen en Korneel Huyghebaert, Robin
 Pieter-Jan Soenen
Rik en Veronique Vermeersch - Vermeersch
 Thomas Vermeersch
 Simon Vermeersch

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon  

†Alfons en Rosa Candaele - Vermeersch en familie
†Julien en Marcella Meeuws - Vermeersch en familie
†Marcel en Marie-Madeleine Vermeersch - Degraer en familie
†Roger en Sonja Vermeersch - Debrauwer en familie
†Piet en Michella Verstraete - Vermeersch en familie

José en Rozette Verhalleman - Degryse en familie
Marie-José Verhalleman
Willy en Maria Vandewalle - Verhalleman en familie
Gerard en †Monique Verhalleman - Vansteeland
Willy en Gerda Vanhaverbeke - Verhalleman en familie
Eric en Christel Verhalleman - Caen en familie    
Luc en Jeanine Verhalleman - Vanbiervliet en familie
Filip en Kathy Verhalleman - Millevylle en familie
Erwin en Chantal Verhalleman - Vuylsteke en familie
Dirk en Carine Thevelein - Verhalleman en familie

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vermeersch - Meeuws en Verhalleman - Termote

Uitvaartcentrum FERYN, Lichtervelde & Hooglede  
051/ 72.54.49  -  info@begrafenissen-feryn.be

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 me bent vergeten.

 - Uit ‘Testament’, Bram Vermeulen -

Gewezen bestuurslid van 't Nieuw Boldershof Oostnieuwkerke
Lid van bolletra Ten Elsberge


