
Marcel Crombez
27.04.1946 - 12.09.2019

Je was een rots in de branding

en koerste recht door zee.

Je trotseerde storm en golven

alleen had je de wind niet mee.



Hij blijft voor altijd in het hart en de herinnering van:

Odilia Lauwers,

zijn echtgenote;

Christy en Johan Crombez - Dingemanse,

Annic en Clement Crombez - Simoen,

zijn kinderen;

Sharon Simoen,

Jayden en Lee,

Shauni en Stijn Simoen - Biets,

Thiebe,

Bram Dingemanse,

Fran en Simon Simoen - Raes,

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Germaine en Pier (†) Lauwers - Devuyst,

zijn schoonzus, kinderen en kleinkinderen;

zijn nonkels en tantes,

de families Crombez, Derous, Lauwers en Niehoff.

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:

zijn huisarts, Dr. Kenny De Decker,

de artsen en het verplegend personeel van de dienst

Intensieve Zorgen van het AZ Sint-Jan, Brugge-Oostende AV,

campus Henri Serruys,

en allen die hem met liefde hebben omringd.
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Diep bedroefd om het afscheid,

maar dankbaar voor al wat wij van hem mochten ontvangen,

melden wij u het heengaan van

De heer

Marcel Crombez
echtgenoot van mevrouw Odilia Lauwers

geboren te Aartrijke op 27 april 1946 en na een korte ziekte

overleden te Oostende in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV,

campus Henri Serruys, op 12 september 2019.

Lid van Marine Club Oostende

Er is gelegenheid om Marcel een laatste groet te brengen

in het funerarium aan de Torhoutsesteenweg 212 te Oostende,

elke dag (behalve op zondag) tot en met

dinsdag 17 september 2019 van 15.30 u. tot 17 u.

De afscheidsplechtigheid rond de urne,

waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatsvinden in de Marine Club Oostende,

Graaf de Smet de Naeyerlaan 46 te Oostende

op donderdag 26 september 2019 om 11 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

Op een later tijdstip volgt de asneerlating op zee in familiekring.

Rouwadres:

Familie Marcel Crombez

p/a Uitvaartzorg Bentein-Pollet

Zandvoordsestraat 152, 8460 Oudenburg

Online condoleren op www.bentein-pollet.be


