
Hij leeft voor altijd verder in de harten van: 

 

  Françoise en Hugo Pollet - Vancompernolle  

   Vincent en Veroniek Vancompernolle - Steelandt 

    Vitas, Vadies 

 

  Frieda en Patrick Pollet - Dervaux 

   Wim en Sophie Dervaux - Verhaege 

    Ségolène, Charles-Louis 

   Tom en Nele Dervaux - Bille 

    Jasmien,  

 

  Marijke en René Pollet - Turck 

   Doris Turck 

   Iris en Frankie Turck - Quaghebeur 

    Finn 

 

  Jean-Marie en Catherine Pollet - Bouve 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

  André en Andrea Pollet - Verstaen en familie 

  Georges† en Paula Pollet - Gysel en familie 

  Roger† en Raymonda† Pollet - Pollet en familie 

  Willy en Martha Pollet - Vancoillie en familie 
 

  Marguerite† en Ferdinand† Steen - Ryckebosch en familie 

  Joseph† Steen 

 

zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten 

 

Delen mee in dit verlies: 

  de families Pollet - Decleir en Steen - Mispelaere  

 
Veel dankbaarheid en respect gaat uit naar: 

   zijn huisarts, directie, personeel en medebewoners van het wzc “Home Vrijzicht”  

   in Elverdinge voor hun inzet en goeie zorgen. 

 
Rouwadres:  

  De familie Marcel Pollet - p/a Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark 
 
 

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Langemark 057 48 89 01 

Zo plotseling ben je van ons heengegaan 

Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan 

Wat in onze herinnering blijft is je lach 

Je genoot van het leven 

Bedankt voor alles wat je hebt gegeven  

 

 

We bewaren een liefdevolle en onuitwisbare herinnering aan 

 

 

De heer 
 

echtgenoot van mevrouw Maria Steen (†20.05.2018) 

 

hij werd geboren in Kortemark op 26 juni 1926 en is,  

onverwachts van ons heengegaan in Elverdinge op maandag 25 maart 2019. 

 

 

Lid van ACVBIE 

 

 

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatshebben  

in de Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk in Elverdinge op zaterdag 30 maart 2019 om 10 uur,  

gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Elverdinge. 

 
Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur. 

 
Voor een stil moment bij Marcel bent u welkom in  

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark 

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur. 

 
Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via: www.rouwcenter-jonckheere.be 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° 26 juni 1926 - †25 maart 2019 

 


