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Firmin Bauters
1933 - 2023



Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm
Als de mensheid zoals jij was
Was de wereld niet zo arm.

De heer 
 

Firmin Bauters
weduwnaar van mevrouw Yvonne Van Laecke

levensgezel van mevrouw Ivonne Paeme †

 
geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 13 juni 1933 

en overleden te Horebeke op 4 januari 2023

De afscheidsplechtigheid bij de asurne van Firmin,  
waartoe we u vriendelijk uitnodigen, 

zal doorgaan op woensdag 11 januari 2023 om 11.30 uur
in de Aula van het uitvaartcentrum D’hondt-QUO VADIS,  

Hauwaart 92 te Oudenaarde.
Ruime parking achteraan en vooraan het funerarium  

op de Dorpsstraat 105 te Horebeke. 
 

Rouwbetuiging na de dienst.
 

De asurne van Firmin zal bijgezet worden in het columbarium  
op de begraafplaats te Sint-Kornelis-Horebeke. 

 
U kan Firmin een laatste groet brengen in het funerarium  

D’hondt-QUO VADIS, Hauwaart 92 te Oudenaarde, 
op maandag en dinsdag van 17 tot 18 uur.

Online kan u uw medeleven en steun betuigen  
via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u: 

William en Katrien Bauters - Thienpont
zijn kinderen

Margot Bauters en Jens Müller
Justine Bauters en Harm Wismans

zijn kleinkinderen 

Prosper † en Alice † Buyens - Bauters en familie
Georges † en Clara † Bauters - De Zitter en familie
Andre † en Margaretha † Bauters - Van Twembeke en familie
Hubert † en Denise † Bauters - Van Den Noortgaete en familie
Leon † en Gerarda † De Smet - Bauters
Gaston † en Agnes † Bauters - De Gols en familie
Roger † en Elza † Bauters - Van Den Bossche en familie

 
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,

neven en nichten  

De families Bauters - De Temmerman - Van Laecke - De Smet.

Met dank aan:
zijn huisarts Dr. Vanden Daele,
het team van thuisverpleging Wendy De Temmerman  
en Kathy De Bock,
de directie en het personeel van WZC Groendorp te Horebeke,
het personeel van Familiehulp
en iedereen die Firmin met liefde en zorg heeft bijgestaan.
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