Vol bewondering voor zijn manier van strijden
tegen en aanvaarden van zijn ziekte,
melden wij u het overlijden van

de heer

Oscar Vleminckx
weduwnaar van mevrouw Josiane Kips († 2011)
Geboren te Hautrage op 30 juni 1935
en overleden in het AZ St.-Lucas te Gent op 12 november 2022.
Lid van WSM Mendonk - Watersportvereniging Spanjeveer Mendonk Schipper op rust van M/S Kamina

De afscheidsplechtigheid, met opstelling van de urne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi
op zaterdag 19 november 2022 om 13 uur.
La cérémonie d’adieu aura lieu au crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60 à 9080 Lochristi,
le samedi 19 novembre 2022 à 13 heures.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide
van het crematorium Westlede.
Après la cérémonie aura lieu la dispersion
des cendres sur la pelouse à Westlede.

Oscar leeft verder in de herinnering van:
Oscar restera toujours parmis-nous :
Thierry en Simonne Vleminckx - Georg
Jennifer Vleminckx en Jens Van Parijs
		Amber, Boaz
Jonathan Vleminckx en Kimberley De Saedeleer
		Amy, Tiana
Emanuel Vleminckx en Kimberly Verswijvel
		
Emely, Liam, Giuliano, Kiana, Sky
Tamara Vleminckx en Bryan Bonne
		Elise
Patrick en Dédilia Claessens - Vleminckx
Amaryllis Claessens
				
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
				
ses enfant, petits-enfants et arrière petits-enfants
Delen mee in het afscheid :
Nos condoleances d’ amitier :
zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
ses soeurs, beau-frères, belles soeurs, les cousins et les cousines.
de families Vleminckx, Kips, Vergauwen, Danckaert, West
les familles Vleminckx, Kips, Vergauwen, Danckaert, West.
Met dank aan allen die Oscar met de beste zorgen hebben bijgestaan.
Merci à tous ceux qui ont aidé Oscar avec les meilleurs soins.
Rouwadres/adresse de condoléance:
9060 Zelzate, Groenstraat 107.
Uitvaart De Ridder - Lochristi - 09 356 70 85
www.begrafenissenderidder.be

