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Met mooie herinneringen
nemen wij afscheid van 

de heer 

Jozef Temmerman
Weduwnaar van mevrouw Denise Bracke 

Geboren te Zele op 27 oktober 1927
en overleden te Lokeren op 21 augustus 2021.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de ONZE-LIEVE-VROUW van ZEVEN WEEËN 

PAROCHIEKERK te ZELE-KOUTER (Koevliet) 
op vrijdag 27 augustus 2021 om 11.15 uur.

 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel van de kerk vanaf 10.45 uur.

Na de plechtigheid zal de bijzetting plaatsvinden op de begraafplaats te Zele-Heikant.

U kan Jozef een laatste groet brengen in het  
Uitvaartcentrum Van Cleemput, Kouterstraat 151 te Zele,

op donderdag 26 augustus 2021 van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Dit melden u:

André en Gerda Temmerman - Martens
Gilbert en Nancy Temmerman - De Timmerman

zijn kinderen,

Daisy en Roeland Temmerman - Cooreman 
 Elise en Fien
Davy en Nicolas Temmerman - Naudts 

Nancy Temmerman 
Danny en Sarah Temmerman - Van De Kerkhof
          zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Jules en Madeleine (†) Temmerman - Van Rossem, kinderen en kleinkinderen
Gustaaf (†) en Adeline Van Acker - Temmerman, kinderen en kleinkinderen
Achiel De Loose (†) - Achiel Merckx (†) en Hélène Temmerman, kinderen en kleinkinderen
Antoine (†) en Laura Van Geyte - Temmerman, kinderen en kleinkinderen
Marcel (†) en Clarisse (†) Bracke - Bracke, kinderen en kleinkinderen
Cesar (†) en Yvonne (†) Van Damme - Bracke en zoon
                   zijn broer, zussen, neven en nichten,

De families Temmerman, Bracke, Van Doorsselaere en Vanderstraeten.

Met dank aan het Wit-Gele Kruis, Evy en aan allen die hem met liefde  
en goede zorgen hebben omringd.

Rouwadressen:
Damstraat 110, 9180 Moerbeke-Waas
Mosseveldstraat 30, 9290 Overmere

condoleren kan via: www.begrafenissen-vancleemput.be
tel: 052/45.13.45

Beetje bij beetje moesten we je verlaten
We konden uiteindelijk niet meer met je praten

Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer
De papa van vroeger was je niet meer

We zagen heel goed je stille verdriet
Maar helpen konden we je niet


