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Langzaam ben je van ons weggegleden
elke dag een beetje meer
Telkens werd je iets ontnomen
dat deed jou en ons zo zeer
Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Hij was de lieve echtgenoot van:
Denise De Rouck,
Hij was de toegewijde papa en schoonpa van:
Zoon van Silvain † en Maria † Van Damme – De Snoeck

Bedroefd maar dankbaar
om wie hij voor ieder van ons was
en altijd zal blijven
melden wij u het heengaan van

De heer

Jean-Paul Van Damme

Katelijne en Patrick De Block – De Geyter,
Broer en schoonbroer van:
Hij was de zorgzame opa van:
Marleen en Jean-Pierre Van Damme – Vermeersch
Carine
Jorge Van Damme – Rodriguez y Canteli
Bert Deen
Geyter,
Ivan
Van
Brecht
DeDamme
Geyter,
Lies De Geyter,
Oom en grootoom van:
Hij was de schoonbroer en oom van:
Wendy en Peter Vermeersch – Huybens
Chloé
enSimonne
Mattéo D’ Hondt – De Rouck en kinderen,
Etienne
 en
Christophe
Vermeersch,
zijn –petekind
Paul  en Maria
De Decker
De Rouck, kinderen en kleinzoon,
Jessica
en
Kristof
Rodriguez
y Canteli
Wouters en kleinkinderen,
Etienne  en Alice Borloo – De
Rouck,– kinderen
MarcOscar
en Maria De Rouck – De Lombaert, kinderen en kleinkinderen,
Deborah en Samuel Rodriguez y Canteli – Hubens
Hij was verwant met de families De Block – Van De Weghe – De Rouck – Gezels.
Nemen eveneens deel in de rouw de families Van Damme – De Snoeck.
Dank en waardering gaan uit naar de huisartsenpraktijk van Dr. Katrien Creemers,
dokters en personeel van het A.Z. Sint-Elisabeth
en iedereen die hem vriendschap en genegenheid schonk.

Dank en waardering gaan uit naar zijn huisarts Dr. Hendrik Schockaert
U kunt een
laatste
dokters en personeel
van
het groet
U.Z. tebrengen
Gent in het funerarium van het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem,
Godveerdegemstraat
en Guy en Sabine
voor hun
goede zorgen. 69, elke werkdag van 13.30 uur tot 15.30 uur
of na afspraak op het nummer 09/364.86.30.

Geboren te Zottegem 26 januari 1954
en zachtjes heengegaan in het U.Z. te Gent
op 20 januari 2022, begeleid door het gebed van de H. Kerk.

Een namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk te Zottegem
op zondag, vaderdag, 10 juni 2018 om 11.00 uur.

Mogelijkheid
tot condoleren
:
Jean-Paul
is opgebaard
in het funerarium
van het A.Z. Sint-Elisabeth
Wiris
uitvaartzorg
t.a.v.
“Familie
de
De Block”
te Zottegem, Godveerdegemstraat 69,
enheer
kanWilly
er begroet
worden
Klokfontein
3
te
9620
Zottegem
of
online
www.wiris.be.
na telefonische afspraak op het nummer 09/364.86.30.
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Jean-Paul
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van Bevegem – Zottegem,
H. Hartplein, op zaterdag 29 januari 2022 om 11.15 uur.
Daarna begeleiden wij Jean-Paul naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Zottegem in de Kluisstraat
waar wij hem te ruste leggen op het urnenperk.

WIRIS UITVAARTZORG LEEUWERGEM 09/360.79.20

Mogelijkheid tot condoleren :
Wiris uitvaartzorg t.a.v. “Familie de heer Jean-Paul Van Damme”,
Klokfontein 3 te 9620 Zottegem of online www.wiris.be

