
Michel Bourdeau 
°1934 - †2022



Je mag nu rusten, je bent nu vrij
niet meer hier maar voor altijd dichtbij.

Met diepe droefheid nemen we afscheid van

De heer

Michel Bourdeau
echtgenoot van wijlen mevrouw Maria Desmyter

geboren in Boezinge op 11 september 1934 en omringd door zijn naasten
zachtjes van ons heengegaan op 31 december 2022

in W.Z.C De Boomgaard in Langemark.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Michel
tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 7 januari 2023

om 10.30 uur in de Sint-Pauluskerk in Langemark,
gevolgd door de crematie en begrafenis in het urnenveld

op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark.

Er is mogelijkheid tot rouwgroet na de dienst.

Voor een stil moment bij Michel bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere,
Hooyaardstraat 23a in Langemark, iedere weekdag van 15.00 uur tot 19.00 uur.

U kan ook uw rouwbetuiging overbrengen aan de familie via de website
www.Rouwcenter-Jonckheere.be.

Rouwadres:Klerkenstraat 2B/102, 8920 Langemark.

 
 Michel zal voor altijd verder leven in het hart van:

 
 zijn kinderen en klein en achterkleinkinderen:
 
 Ria en Johan Bourdeau - Moerman
         Karel en Griet Moerman - De Haese
                 Jasper, Lore en Charlotte
         Pieter en Goedele Moerman - De Backer
                 Marie en Louis
         Jan en Léonie Moerman - Dujardin
                 Lauren en Ruben
 Bart en Mariska Bourdeau - Devriese
         Hanne en Bert Bourdeau - Parmentier
                 Lotte
         Stijn en Ine Bourdeau - Bekaert
       Elina en Loiza
 Rita en Hendrik Bourdeau - Anseeuw
         Koen en Lise Anseeuw - Van den Wyngaert
       Arne Anseeuw
 Katrien en Andy Bourdeau - Van Insberghe
       Margaux Van Insberghe
       Maxime Van Insberghe

 
 zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten.

 
 Hij was verwant aan de families:
 Bourdeau - Lecointre - Desmyter - Vandenbussche

 
 Met oprechte dank om de goede zorgen aan:
 zijn huisarts
 personeel en vrijwilligers van W.Z.C. De Boomgaard in Langemark.


