
Ik vocht en hield van het leven omdat jullie mij zo lief zijn.
Nu ik rust, zal ik er telkens opnieuw zijn,

omdat jullie van mij houden...

Dit melden u bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft:

Ilona Acke
zijn echtgenote

Luc en Ingrid Van Laecke – Van Parys
Dirk en Dorine Goethals – Van Parys

zijn kinderen

Kristof en An Van Laecke – Neyrinck
Iris
Eva

Eline Van Laecke
Amélie
Damien

Peter en Valerie Messely – Goethals
Maxine
Lina

Michiel Goethals
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in de rouw:
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,
de families Van Parys, Acke, Martens en Verwilst.

U kunt Firmin een laatste groet brengen in het funerarium van Uitvaartmussche.be, 
Leest 77 in Lievegem, op zaterdag, maandag, dinsdag woensdag en donderdag 

van 17 tot 18 uur. Er is parking achteraan. 

Bijzondere dank aan zijn huisarts Dr. Van der Sypt,
aan de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,

de directie, medewerkers en vrijwilligers van het WZC Ons Zomerheem – Dreef 51,
 voor hun goede zorgen.

De heer

Firmin Van Parys

echtgenoot van mevrouw Ilona Acke

Lid en gewezen bestuurslid van Sint-Martinusgilde Lovendegem
Erevoorzitter Landelijke Gilde Lovendegem

Lid van OKRA en Samana Lovendegem

geboren in Lovendegem op 17 juli 1929 
en overleden in Lievegem op 5 januari 2023, 

omringd door de liefde van zijn gezin, 
gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen 
afscheid te nemen in de Sint-Martinuskerk in Lovendegem 

op zaterdag 14 januari 2023 om 11 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk 
voor aanvang van de uitvaartplechtigheid.

Na de crematie wordt de urne bijgezet 
in een urnenkelder van de begraafplaats van Lovendegem.

Een parochiale namis zal worden opgedragen in dezelfde kerk 
op zondag 19 februari 2023 om 9 uur.

  Condoleren kan op  www.uitvaartmussche.be
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