Ik verlaat diegenen die ik liefheb
en vervoeg hen die ik lief had.

†

Hij was de echtgenoot van Lydie Coessens,
Hij was de pa van Danny Vermassen †,

Wij hebben de droeve plicht
u het heengaan te melden van

De heer

Willy Vermassen
Echtgenoot van Lydie Coessens
Pa van Danny Vermassen † 1978
Geboren te Woubrechtegem op 23 januari 1936
en zachtjes heengegaan in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 25 januari 2017,
begeleid door het gebed van de H. Kerk.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie
in de Sint-Amanduskerk van Leeuwergem - Zottegem,
op dinsdag 31 januari 2017 om 10.00 uur.
Mogelijkheid tot groeten van Willy
en condoleren van de familie na de plechtigheid in de kerk.
Daarna begeleiden wij Willy naar zijn laatste rustplaats
op de stedelijke begraafplaats van Zottegem in de Kluisstraat,
waar wij hem te ruste leggen in het familiegraf op het urnenperk.

Hij was de broer, schoonbroer en oom van
Wilfried en Rosette Vermassen – De Glas en familie,
Rudy Vermassen,
Frans † en Judith Goublomme – Coessens en familie,
Werner en Marie-Jeanne Van Grootenbruel – Coessens en familie,
Annie Coessens † en familie,
Jean en Rita De Temmerman – Coessens en familie,
Hij was verwant met de families Vermassen – Van Keymeulen – Coessens – De Backer.
Onze dank en waardering gaan uit naar zijn huisartsen Dr. Magerman en Dr. Vander Bruggen,
dokters en personeel van het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem en het U.Z. te Gent,
de zelfstandige thuisverpleging “De ronde van Bas”
en directie en personeel van “Residentie Bruggenpark” te Zottegem.
Willy is opgebaard in het funerarium van het A.Z. Sint-Elisabeth,
Godveerdegemstraat 69 te Zottegem
en kan er begroet worden elke werkdag van 13u30 tot 15u30
of na afspraak op het nummer 09/364.86.30.

Mogelijkheid tot condoleren :
Wiris uitvaartzorg t.a.v. “Familie de heer Willy Vermassen.”,
Klokfontein 3 te 9620 Zottegem of online www.wiris.be.
WIRIS UITVAARTZORG LEEUWERGEM

09/360.79.20 – info@wiris.be

