
Dit melden u met droefheid:

Lydie PILLE  zijn echtgenote 

Guido ( ) en Caroline CUPPENS - VANMARCKE 
 David en Katrien VANCAUTEREN - CUPPENS 
 Jan en Catharina CUPPENS - LUCAS 
  Julie-Jill en Hanne-Lore 
 Stijn en Inge CUPPENS - SPROOTEN 
  Jolien en Thomas 
Erwin VANMARCKE 
 Maarten en Katrien VANMARCKE - POESEN 
 Johan en Eva PUT - VANMARCKE 
  Amelien en 
Omer en Martine POSTELMANS - VANMARCKE 
 Bart en Yelena LAMBRICHTS - GLAVARIS 
  Lisa
 Geert en Isabel LAMBRICHTS - KRIEKELS 
  Naturel en Issa 
 Elmar en Joke EYMAEL - LAMBRICHTS 
  Niele, Tiemen en Diete
 Dennie en An-Michèle KLINGENSTIJN - HOLLANTS 
 Donald en Nathalie GOOSSENS - STEEGMANS 
  Julie en Mathias 
 Ruben en Charlotte POSTELMANS - VERMEULEN 
  Léon en Inès

                zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

de families VANMARCKE - HEERNAERT en PILLE - SOENEN

Met dank aan zijn huisartsen Adolf Schraepen en Michel Gerits; 
Mark en Sabine, personeel en bewoners van het woon- en
zorgcentrum Ter Hulst te Hoeselt.

Voor Pierre zal er ook gebeden worden tijdens de
eucharistievieringen van de parochiefederatie Hoeselt
in het derde weekend van de maand december.

Begr. Hayen, Hoeselt, tel. 089-41 10 78 drukw. Decapress, Hoeselt, 089-75 17 66

Wanneer je verdrietig bent,
blik dan in je hart en je zal zien

dat je weent om wat je vreugde schonk.

de heer Pierre VANMARCKE
echtgenoot van mevrouw Lydie PILLE

Kolonel Stafbrevethouder op rust.
Gewezen korpscommandant van het Bataljon “ Bevrijding”.

Gewezen commandant van de 4Ps Infanterie Brigade.
Gewezen hoofd van de Belgische militaire samenwerking in Zaïre.
Commandeur in de  kroonorde en titularis van een aantal eervolle

binnenlandse en buitenlandse onderscheidingen.

Geboren te Wevelgem op 11 december 1930
en zachtjes overleden in het woon- en zorgcentrum

Ter Hulst te Hoeselt op 6 november 2016.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal 
opgedragen worden in de parochiekerk Sint-Stefanus te Hoeselt

op vrijdag 11 november 2016 om 12.00 uur.

Samenkomst in vernoemde kerk vanaf 11.30 uur.

Volgens de wens van Pierre zal de crematie doorgaan
in intieme familiekring, waarna de urne een plaatsje krijgt

in het urnenveld op het kerkhof van Hoeselt.

Gelegenheid tot groeten in uitvaartcentrum Hayen te Hoeselt,
donderdag van 19.00 tot 20.00 uur in het bijzijn van de familie.

Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding Pierre Vanmarcke

of online www.uitvaartcentrumhayen.be




