
Dirk Imschoot
30 juni 1956  -  27 maart 2022



Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze, tel. 09 386 30 64
 Druk. Vermaercke N.V., Deinze-Astene, tel. 09 386 11 28

Dit melden u:

Linda Van Eechaute zijn echtgenote

Frederik Imschoot

Nathalie en Jean Imschoot - van Damme
 Elise van Damme zijn kinderen en oogappel

Marc Imschoot en familie
Luc en Brunhilde Imschoot - Glibert en familie
Eric en Rosita Imschoot - Gasulla en familie
Nadine en Alex Imschoot - Dewart en familie

Nadia en Christiaan Van Eechaute - Simoens en familie
Elsy (†) Van Eechaute en familie
Brigitte en Geert Van Eechaute - Tassaert

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

en de families Imschoot - Van Eechaute - Rottey - Landsheere.

Met dank aan zijn huisarts Dr. C. De Jaeger,
zijn thuisverpleegkundigen van ‘Thuisverpleging Vervaet’,

zijn kinesist Jonas, de palliatieve verpleegkundigen,
allen die hem lieten opfl euren met een bezoekje of telefoontje

en in het bijzonder aan Marcelina Ramirez voor alle steun en zorg.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Imschoot - Van Eechaute
Kouter 56, 9800 Deinze

Omringd door de mensen die hem het meest nabij waren,
is in alle eenvoud van ons heengegaan

Dirk Imschoot
echtgenoot van Linda Van Eechaute

geboren te Gent op 30 juni 1956
en thuis te Deinze van ons heengegaan op 27 maart 2022.

Ondervoorzitter van feest- en sportcomité Oude Bareel
Gewezen lid van Kaart- en teerlingclub Sint-Hubert

De afscheidsplechtigheid met de asurne
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden
in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze
op ZATERDAG 2 APRIL 2022 om 10 uur,
gevolgd door de inzetting in de urnenkelder

op de begraafplaats te Deinze.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

U kan een laatste groet aan Dirk brengen
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze

op dinsdag, woensdag en donderdag van 17 tot 18.30 uur.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen.


