
Paul Mortier
   12.12.1940 - 27.01.2020

Pa,

Vroeger kon ik staande in de badkuip je navel 
als een derde oog op mijn voorhoofd drukken,
de kus van een mond zonder tong,
een zegel een doodlopend gat.
Het moest voor de goedkoop,
dat baden met broers en zussen naar verluidt
maar dat bekken was je buik
- ik zie je zitten,
wijdbeens rondom ons in al dat water
dat pas later brak.



†
Bedroefd nemen wij afscheid van

De heer

Paul Mortier
weduwnaar van mevrouw Nelly Tessely † 2017

partner van mevrouw Ellen De Vos

geboren te Aalter op 12 december 1940
en in huiselijke kring overleden te Ronsele op 27 januari 2020,

gesterkt door zijn gezin.

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Petrus en Paulus te Hansbeke (Hansbekedorp)  

op ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 om 11.30 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.

Gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Na de crematie gebeurt de bijzetting van zijn asurne bij Nelly op de begraafplaats te Hansbeke.

U kan Paul een laatste groet brengen in het funerarium De Wulf, Merendreestraat 30 te Hansbeke
iedere dag tot en met vrijdag van 18 tot 19 uur.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen

Dit melden u:

Ellen De Vos
zijn partner

Erwin en Lieven Mortier - Vandenhaute

An en Bart Mortier - Desnyder
 Tars De Jaeger
 Marie Desnyder en Koen
 Jasper Desnyder

Veerle en Marc Mortier - Temmerman
 Florian Temmerman en Yasmine
 Febe Temmerman en Yentl

Ludwig en Heidi Mortier - Goeminne
 Scott † Mortier
 Lotte Dhaese
 Warre Dhaese

Steven en Nathalie Mortier - Cnudde 
 Mauro Mortier
 Finn Mortier

zijn kinderen en kleinkinderen

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

de families Mortier - Fermyn en Tessely - Lootens.

Dank aan: - zijn huisarts Dr. Luk Bingé
  - de thuisverpleging
  - Familiehulp

Rouwadressen:
Stoktevijver 21A, 9932 Lievegem
Lange Violettestraat 199, 9000 Gent
Reibroekstraat 7, 9850 Deinze
Borrewal 13, 9850 Deinze
Oosthoek 14, 9968 Oosteeklo
Zalmstraat 55, 9000 Gent

online condoleren via www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


