Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar zijn huisarts,
de directie, personeel en vrijwilligers van het WZC Blijvelde, afd. ‘De Klokke’ in Kortemark
en allen die Michel met genegenheid hebben omringd.
U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Michel Doom
Rouwcentrum Decombele Tel. 050 21 62 97 - decombele.rik@skynet.be

°02.11.1938

†14.03.2022

†

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van

De heer Michel

Doom

echtgenoot van mevrouw Frieda Declercq
Geboren in Kortemark op 2 november 1938 en omringd
door zijn familie er overleden op 14 maart 2022.
_____________
De afscheidsdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
op dinsdag 22 maart 2022 om 10.30 uur in aula De Bron Oostendestraat 270 in Torhout.
Samenkomst aan aula De Bron om 10.15 uur.
Na de crematie zullen we Michel toevertrouwen aan de natuur
op de begraafplaats van Kortemark.
U kunt een laatste groet aan Michel brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82 Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97
elke dag van 17.30 tot 18.30 uur. Gesloten op zondag.

Hij is de echtgenoot van				

Frieda Declercq

Ingeborg Doom 							
Hij is de pa en opa van				
							Niels Defevere
							Luuk Defevere
Delen mee in dit verdriet 				
Björn Vandendriessche (partner van Ingeborg)
						Emma Kint (vriendin van Niels)
						Geert Defevere (papa van Niels en Luuk)
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van		
Omer † en Paula † Cordy – Doom en familie
						
Daniël en Georgette Doom – Paret en familie
						Johan en Denise Maelbrancke – Doom
						
Johny en Marie-Rose De Wulf – Doom en familie
						Herman † en Rika † Declercq – Rommel en familie
						Victor † en Erna Anne – Declercq en familie
						Walter † en Jacqueline Declercq – Roosemarijn en familie
						Georges † en Vera Verhaeghe – Declercq en familie
						Luc en Godelieve Declercq – Claeys en familie

Hij is verwant aan de families 			

Doom – Maes en Declercq – Nollet

