
Marcel Deroose



Het mensenleven is als een trein:
hij komt eraan,
hij raast voorbij,

lang of kort, maar één geheel.
Dan verdwijnt hij in de verte,

weg, af, voltooid.
Ik weet, hij is voorbij,
ik zie hem niet meer,

maar hij is er nog steeds.

 
De heer

 

Marcel Deroose
echtgenoot van mevrouw Annie De Preester

geboren te Nederename op 7 juli 1938 
en overleden te Oudenaarde op 3 februari 2021.

 
 

Omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen  
heeft het afscheid plaats in intieme kring.

 
Na de crematie zal de urne bijgezet worden  

in een urnekelder op de stadsbegraafplaats Meulewal te Eine. 

U kan Marcel een laatste groet brengen  
in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,  

op weekdagen t.e.m. dinsdag 9/2 van 16 tot 19 uur,
op zaterdag 6/2 en zondag 7/2 van 11 tot 12 uur.

 
U kan online uw steun en medeleven betuigen 

via www.uitvaartmetstijl.be 
 

 
Dit melden u diep bedroefd:

Annie De Preester
zijn echtgenote

Geert en Fientje Deroose - Buysschaert
 Jonas en Margot, Matthias
Ronny en Kristien Ketsman - Deroose
 Elina en Sylvain, Laurens †
Dirk en Isabelle Deroose - Van Cauwenberghe
 Matisse, Klarisse
Steven en Katrien Wauters - Deroose
 Seppe, Axelle

zijn kinderen en kleinkinderen

Albert en Gabrielle D’Hondt - Deroose
 kinderen en kleinkinderen
Raphaël en Andrea Deroose - Van Lierde
 kinderen en kleinkinderen
Eric † en Christiane De Preester - Vanheule
               kinderen en kleinkinderen
Jean-Pierre en Agnes De Preester - Bracke
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Jean † en Leona De Preester - Van Coppenolle
 kinderen en kleinkinderen
Gaston en Beatrice † Devenijns - De Preester
 kinderen en kleinkinderen
Willy en Angelique Vancaeneghem - De Preester
 kinderen en kleinkinderen
Abel en Arlette De Preester - De Ly
 kind en kleinkind
Luc en Marie-Jeanne De Meester - De Preester
 kinderen en kleinkinderen

zijn zus, broer, schoonbroers, schoonzussen, 
neven en nichten

Met dank aan:

Dr. Peter Blondeel, zijn huisarts,
Jasna Martens en haar team thuisverpleegkundigen.

 
Rouwadres: 
9700 Oudenaarde, Graaf Van Landaststraat 119

D’hondt, zorg voor uitvaart, Oudenaarde, 055 31 11 33


