
 
 
 

Denis Stockman
1934 - 2021 

Dit melden u met diepe droefheid:

Eliane Provost
zijn levensgezellin

Filip en Anja De Gain - Stockman
 Sander, zijn petekind
 Ine
Ludo en Sandra Stockman - Botteldoorn
 Jana, zijn petekind, en Guillaume
 Julie
Patrick † en Vera Van Schoorisse - De Witte
Jo en Linda Van De Wiele - De Witte
Peter en Nadia De Witte - Van Der Schelden
 Rigès en Eline De Witte - Spileers

zijn kinderen en kleinkinderen
Zijn schoonzus, schoonbroer, neven en nichten. 

Met dank aan:   het team van WZC Ter Gauwen,
  thuisverpleging De Boever,
  zijn huisartsen Dr. Piet Daneels, Dr. Daphné Van Den Daele.

Familie Stockman, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart, Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



 

Pa’tje,

Je was een man van weinig woorden.
Emotie tonen, dat was voor zwakkelingen want je moest 
karakter hebben en vechten.  Dat heb jij tot je laatste uur 
gedaan maar je hebt jouw strijd verloren.  
De laatste zes maanden waren zwaar, voor jou, voor ons.  
Je hield zó veel van ons allemaal, je was fier op ons.  
Dit afscheid valt zwaar maar je blijft bij ons voor de rest 
van ons leven.  
We zijn je dankbaar voor de zovele mooie herinneringen 
die je ons gaf en voor de manier waarop je iets betekende 
in ons leven. 
Het ga je goed pa samen met ons ma’tje . 
Dankjewel en tot weerziens. 

Anja   

 
 

Als een ster aan de hemel schijn je zacht 
Je vocht met je laatste kracht 
De strijd was oneerlijk en je verloor het gevecht 
Nu ben je er niet meer en het is volkomen onterecht 
Elke keer stond je weer klaar 
Voor de match van je favoriete ploegje weliswaar 
Je was een levensgenieter eerste klas 
Nu mag je rusten en je heft het glas 
We gaan je missen opa en we zullen je nooit vergeten 
Je zit voor altijd in ons hart en dat moet je weten
 
Julie 

 
 

Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van

De heer

Denis Stockman
 

weduwnaar van mevrouw Mariette De Vos
levensgezel van mevrouw Eliane Provost

geboren te Etikhove op 20 december 1934 en overleden te Ronse op 9 april 2021

Vurige Supporter van KVVV Ardennen

De uitvaart heeft plaats in intieme kring omwille van de gezondheidsmaatregelen.

Wie dit wenst, kan de dienst via livestream meevolgen op vrijdag 16 april 2021 om 10 uur.  
U gaat naar de website van D’hondt, zorg voor uitvaart: www.uitvaartmetstijl.be,  

10 min. voor aanvang drukt u op de toets livestream.

U kan Denis een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,   
op dinsdag 13/4 en woensdag 14/4 van 16 tot 19 uur.

Dank voor uw genegenheid, uw vriendschap en uw woorden van troost.


