De heer

Noël Pluym

1 maart 1933

-

18 december 2017

Als het leven je ontglipt en de dood is zo dichtbij
dan verdwijnt de woede en voel je je vrij
De strijd is gestreden, je hebt je best gedaan
de pijn zou verdwijnen, je wist dat je moest gaan
Als de trom is stil gevallen, wie slaat dan nog de maat?
De melodie klinkt echter door zoals in ons hart geschreven staat.

Noël is
de echtgenoot van
Henriette Verkruysse

Met pijn in het hart melden wij u het overlijden van

De heer

Noël Pluym
echtgenoot van
mevrouw Henriette Verkruysse
geboren in Vlamertinge op 1 maart 1933
en thuis van ons heen gegaan op 18 december 2017.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
in de aula van het Uitvaartcentrum Cornelis, Sint-Idesbaldusstraat 43 in Veurne
op VRIJDAG 22 DECEMBER 2017 om 11 uur.

de papa en pépé van
Martine Pluym en Rik Vandenbroucke
Martin Pluym
Kim
Nena
Alain Pluym en Elke Van Coillie
Guillermo Pluym en Ellen Martens
Guillian Pluym en Brecht Thery
Aline Pluym en Frank Saelens
Shauni Saelens en Nicolas Préhat
Birgen Saelens en Liesbeth Verslyppe
het baasje van
Milo
de broer en nonkel van
Aimé Pluym
† Hugette Pluym en † Fernand Deroo en familie
Yvette Pluym en Walter Cappelaere en familie

Met dank aan

Aansluitend volgt de crematie en bijzetting van de asurne in een columbarium
op de begraafplaats in Koksijde.
Voor een laatste groet aan Noël bent u iedere dag van 15 tot 18.30 uur welkom
in het ‘Uitvaartcentrum Cornelis’, Sint-Idesbaldusstraat 43 in Veurne.
Condoleren kan op www.cornelisuitvaartzorg.be

Dr. Cottenie
de medewerkers van Solidariteit Van Het Gezin
het Netwerk Palliatieve Zorg

In het bijzonder dankbaar aan alle vrienden en kennissen die hem
en zijn familie geholpen hebben in de afgelopen periode.
Rouwadres

8670 Koksijde, Pylyserlaan 49/42
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