
In dankbaarheid is van ons heengegaan …

de heer 

Marc Naessens 
echtgenoot van mevrouw Roza Santens

Geboren te Nokere op 19 november 1936 

en overleden in het O.L. Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem op 19 april 2020.

Lid van Okra 

Lid van Samana

Het waardig afscheid dat Marc verdient zal in intieme kring plaatsvinden 

in de Sint-Petrus en Pauluskerk van Zulte.

De as van Marc zal rusten in een urnengraf  op de begraafplaats te Zulte.

Bewaar het beeld van Marc in uw hart,

er is geen begroeting in het funerarium.

Dit melden u met droefheid:

Roza Santens

                                                                                                                              zijn echtgenote

† Eveline Naessens - Koen Vandevenne - Cindy Simoens

                                                                                                           zijn dochter en schoonzoon   

† Xavier Naessens - Teirlynck, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

† Bertrand Naessens - Balcaen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Antoine Naessens - Victor, kinderen en kleinkind 

† André Naessens

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen André Santens - De Meester 

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Werner Creteur - Santens 

† Roger Santens - Chiers, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Paul Santens - † Velghe, kinderen en kleinkinderen 

† Hervé Santens - Velghe, kinderen en kleinkinderen 

Etienne Santens - Vanden Berghe, kinderen en kleinkinderen 

                                                          zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Naessens - Godefroid en Santens - Delmulle.



Marc Naessens

° 19.11.1936   - † 19.04.2020

Herinner mij,

maar niet

in sombere dagen.

Herinner mij, 

in de stralende zon

hoe ik was

toen ik nog alles kon.

Met dank aan: 

     Prof. Patrick Santens 

     Dr. Martine Vandenheede 

     Els Santens 

     Artsen en verplegend personeel van het OLV van Lourdesziekenhuis te Waregem

     Directie, personeel en vrijwilligers van woonzorg “Sint-Vincentius”

     Vrienden van de serviceflats “Ponthove”

 

Rouwadres: 

Fam. Marc Naessens

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg  

Lijsterstraat - 52 9870 Zulte 

Online condoleren kan op www.vandevyver-uitvaart.be

Uitvaartzorg • VAN DE VYVER • Zulte tel. 09 388 79 21
Druk - Koen vdv - tel. 0477 25 81 27


