
Herinner me niet in sombere dagen,
herinner me in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

†
Met verdriet in ons hart,

maar ontzettend dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
hebben we afscheid genomen van

Erik Dossche
echtgenoot van Regina Stockman

geboren te Sleidinge op 4 mei 1949 en
vreedzaam, vol liefde omringd door zijn naasten,

thuis heengegaan op 22 november 2022,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van Landelijke Gilde

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden
in de Sint-Gerolfkerk te Drongen (Drongenplein)

op zaterDag 26 november 2022 om 10 uur.

Gelegenheid tot begroeting van de familie in de kerk vanaf 9.30 uur.

Na de crematie komt Erik terug thuis in zijn geliefde omgeving.

U kan Erik een laatste groet brengen
in het funerarium De Wulf, Merendreestraat 30 te Hansbeke

woensdag, donderdag en vrijdag tussen 18 en 19 uur.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen

Dit melden u diep bedroefd:

Regina Stockman
zijn echtgenote

Donald en Nathalie Plasschaert - Dossche
 Marie, Maurice, Emile

Lieven en Sofie Dossche - De Waele
 Alice, Stef, Anna

Kristof en Majda Dossche - Hoste
 Hannes en Estée, Emma, Lisa

Frederik en Nathalie Dossche - Van De Velde
 Amelie, Elodie, Quinten

zijn kinderen en kleinkinderen

Luc † en Jeanine Dossche - Benoodt, kinderen en kleinkind
Marc Dossche - Agnes † Caekaert - Rita Standaert, kinderen † en kleinkinderen
Eddy en Martine Dossche - De Walsche, kinderen en kleinkinderen
Dirk en Betty † Van Steenkiste - Dossche, kinderen en kleinkind
Eric en Christine Sucaet - Dossche, kinderen en kleinkinderen

Marnix en Anne-Marie Stockman - Claeys, kinderen en kleinkinderen
Martin en Carine Stockman - De Keyser, kinderen en kleinkind
Roland en Lucrèce Cornelis - Stockman, kinderen en kleinkind

zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten

de families Dossche - Boone en Stockman - Bobelyn.

Dank aan zijn huisartsen Dr. Lilette Pauwels en Dr. Michiel Panhuysen
en allen die hem liefde en vriendschap schonken.

U kan de familie online condoleren via www.uitvaartdewulf.be

Rouwadressen:
Poekstraat 21, 9031 Drongen
Lokouter 19, 9880 Lotenhulle
Gentseheirweg 15A, 9850 Deinze
Winkelputstraat 1, 9850 Deinze
Korteboeken 59, 9930 Lievegem

www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


