Diep bedroefd maar gesterkt door de vele herinneringen
nemen we afscheid van

de heer
Jean Pierre De Man
Geboren te Ingelmunster op 1 september 1944
en stilletjes van ons heengegaan in het Woonzorgcentrum
Maria Rustoord te Ingelmunster op 15 februari 2021.

Als ik ooit doodga, begraaf me dan niet,
verstik me niet onder een zware steen,
maar laat me de kans om vrij te zijn
en te gaan over de grenzen van de dood.
Mee met de wind als de witte vogels
in de groene natuur die ik bewonderde tijdens mijn leven.

De uitvaartdienst vindt, omwille van de overheidsmaatregelen plaats in intieme familiekring,
gevolgd door de crematie en de uitstrooiing op de begraafplaats van Ingelmunster.
Een moment van stilte bij Jean Pierre kan in het “Rouwcentrum Sabbe”,
Tieltstraat 76 te Meulebeke, elke dag tot en met vrijdag 19 februari 2021 van 16.30 uur tot 19 uur.

Als ik ooit doodga, verstik me dan niet in je tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach, niet op mijn graf,
maar in je eigen levenssfeer, daar waar je gelukkig was.

Rouwadres: Jean Pierre De Man p/a Rouwcentrum Sabbe
Condoleren via www.rouwcentrumsabbe.be

Dit melden u:
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
Norbert en Ingrid De Man - Debel en familie
† Cyriel en † Chantal Tuyttens - De Man en familie
Jean Marie en † Sonia De Man - Planckaert en familie
Gustaaf en Marie-Claire Desmet - De Man en familie
Rafaël en Anne-Marie Minne - De Man en familie
Geert en Katrien De Man - Vandendriessche en familie
Wim De Man en familie

De families De Man - Vanhaeverbeke
Voor hun begeleiding danken we:
de directie en het personeel van het Maria Rustoord te Ingelmunster
zijn huisarts Dr Haemers
Dr Tant van de Sint-Jozefskliniek te Izegem
Begrafenisonderneming Andy Sabbe, Tieltstraat 51 8760 Meulebeke - 0472/51 72 79
www.rouwcentrumsabbe.be andy@rouwcentrumsabbe.be

Andy Sabbe
Jean Pierre De Man
° 01 - 09 - 1944

† 15 - 02 - 2021

