Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis van het overlijden van
mijn dierbare echtgenoot, onze zorgzame vader,
lieve grootvader en overgrootvader,

Hij leeft verder in de harten van
Angèle Duyck

zijn echtgenote

Dirk en Chantal Martens - Sierens
Angelique Martens
Valérie Martens
De heer

Kristiaan Martens
echtgenoot van mevrouw Angèle Duyck
Oprichter van Transport Martens
Oprichter van Transport Martens - Duyck

Kristiaan
Om je heengaan treuren wij,
om wat je was zijn wij zo dankbaar.
De hemel heeft er een ster bij gekregen.

Geboren in Waarschoot op 20 januari 1936
en er thuis van ons heengegaan op 13 november 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid
te nemen in de Sint-Ghislenuskerk in Waarschoot
op maandag 22 november 2021 om 11 uur.
De offergang geldt als uw deelname in de rouw.
Na de plechtigheid volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Waarschoot.
Een parochiale namis zal worden opgedragen in dezelfde kerk
op zaterdag 11 december 2021 om 17.30 uur.

Denis en Betty Martens - Degrande
Emmely Martens en Pieter Blomme,
Jules, Matthias, Phebe, Laura en Lukas
Kenny Martens en zoon Levi
Freddy en Karine Gillis - Martens
Emma Gillis en Kirill Pozdnyakov
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Delen mee in het afscheid:
Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
van de families Martens, Duyck, De Meur en Van Essche.

Tot en met vrijdag kunt u tussen 17 en 18 uur Kristiaan een
laatste groet brengen in het funerarium van Uitvaartmussche.be,
Leest 77 in Lievegem. Er is parking achteraan.
Dank aan zijn huisarts dokter Tom Smolders, zijn kinesist Jef
en Peter De Prest en aan het team van de thuisverpleging
van Sylvie en Maaike voor hun goede zorgen.
Een bijzonder woord van dank voor Robert & Marijke, Rudy,
Frank & Sonja.
Rouwadres:
familie Martens p.a. Uitvaartmussche.be, Leest 77 - 9950 Lievegem

