
In de heerlijkheid van de Heer werd opgenomen

de heer

Eugeen Dobbels
 

Geboren in Meulebeke op 2 oktober 1922 en er overleden in 
het Woonzorgcentrum De Zonnewende op 17 juni 2022.

Samenkomst in de kerk - De offerande geldt als rouwgroet. 

Een stil moment bij Eugeen kan in het Rouwcentrum Sabbe 
Tieltstraat 76 in Meulebeke, van maandag tot vrijdag van 16u30 tot 19 uur.

Wees Eugeen indachtig in uw gebed

Dit melden u met droefheid:

† Gerard en † Maria BRASSEUR - DOBBELS en familie

† Gerard en † Madeleine DOBBELS - DOBBELS en familie

† Jozef en † Germaine DOBBELS - VANDEKERCKHOVE en familie

† André en † Anna DOBBELS - DE WISPELAERE en familie

† Albert en † Alice EGGERMONT - DOBBELS en familie

† Paul en † Maria DOBBELS - VUYLSTEKE en familie

† Pater Jerome DOBBELS

† Rene en † Maria DOBBELS - DEJAGERE en familie

† Georges en † Zoë DOBBELS - VERCRUYSSE en familie

† André en † Lydie DE VISSCHERE - DOBBELS  en familie

† Roger en Andrea BEKAERT - DOBBELS en familie

Maurits en Dorine DOBBELS - HEYRMAN en familie

† Cecile Dobbels
                                                          zijn broer, zus, schoonzus, neven en nichten

De families DOBBELS - JUDY

De familie heeft een dank voor:

     het personeel van het Woonzorgcentrum De Zonnewende te Meulebeke
     zijn huisarts

 

Begrafenisonderneming Andy Sabbe, Tieltstraat 51 - 76  8760 Meulebeke  -   0472/51 72 79
www.rouwcentrumsabbe.be          andy@rouwcentrumsabbe.be 

Rouwadres: Eugeen Dobbels p/a Rouwcentrum Sabbe
Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking 
in Meulebeke - MARIALOOP op ZATERDAG 25 JUNI 2022 om 10u30, 
gevolgd door de crematie en waarna zijn urne zal bijgezet worden bij 

zijn zus Cecile in de urnenkelder op het kerkhof in Marialoop.

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld, 
niets gevraagd en veel gekregen, 
en ik ben, van alle goede dingen voldaan, 
zachtjes ter Here gegaan.
               Stijn Streuvels
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