
 

 Adelain Opsomer
1936 - 2021

Dit melden u:

Godelieve VERGOTE
 Geert VANDE WALLE – BOUTERS, kinderen en kleinkinderen
 Freddy en Marleen VERCAEMER – VANDE WALLE, kinderen en kleinkinderen

zijn partner en haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Marcel † en Adrienne † STOCKMAN – OPSOMER
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
André † en Paula † OPSOMER – DE TAVERNIER
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Frans † en Andrea † VERSCHELDEN – OPSOMER 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Adriën † en Suzanne OPSOMER – CIERKENS
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Aline en Jozef † OPSOMER – DESCHAUMES – Jeannot POT 
 kinderen en kleinkinderen
Alix OPSOMER †
 zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzuster, neven en nichten
Juna VLAEMINCK

zijn petekind
De families OPSOMER, LUCAS, VERGOTE, PERSYN.

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



Wij nemen afscheid van
De heer

Adelain Opsomer
partner van mevrouw Godelieve Vergote

geboren te Maarke-Kerkem op 13 juli 1936 en overleden te Maarkedal op 12 mei 2021.

Lid van OKRA en Samana, Lid van verschillende kaartersclubs
Lid van Petanque Louise-Marie 

 
 

De uitvaart heeft plaats in beperkte kring.

U kan de plechtigheid via livestream volgen op woensdag 19 mei 2021 om 10 uur. 
U gaat naar de website van D'hondt, zorg voor uitvaart: www.uitvaartmetstijl.be,  

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

Adelain zijn urne zal bijgezet worden op de begraafplaats te Kerkem.

U kan Adelain een laatste groet brengen in het funerarium D'hondt,  
Gentstraat 82 te Oudenaarde, op weekdagen t.e.m. dinsdag 18 mei van 16 tot 19 uur,  

op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

Een geest zo sterk als een beer,
een lichaam uiteindelijk toch te teer,

een wijsheid niet te evenaren,
een wilskracht haast niet te bedaren,
een vechtlust bijna niet te temmen,

alleen iets bovenmenselijks
kon dit leven remmen.

Met dank aan: 

zijn huisarts Dr. Wijnand,  
de directie en het personeel van WZC Haagwinde.


