
 

Bedroefd maar dankbaar om wat hij voor ons en voor velen betekend heeft 
nemen wij afscheid van 

de heer 

Maurice Vermaut 
 

weduwnaar van mevrouw Annie Vandenborre († 2015) 

Geboren te Wevelgem op 2 augustus 1931 
gesterkt door het Ziekensacrament, en omringd door zijn geliefden 

zachtjes van ons heengegaan in wzc Elckerlyc te Wevelgem op 17 februari 2020. 

Maurice is lid van Okra en Samana, 
kubbvereniging HDS United, 

oprichter van kaartersclub De Flatjeskaarters. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen rond zijn urne 
tijdens de eucharistieviering in de kerk Onbevlekt Hart van Maria (Wijnberg) van Wevelgem 

op zaterdag 22 februari 2020 om 10.00 uur. 

Er is gelegenheid om uw medeleven aan de familie 
te betuigen voor de dienst vanaf 9.40 uur. 

In familiekring zullen wij Maurice met zijn echtgenote Annie herenigen 
op het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats, Moorselestraat Wevelgem. 

Voor een stil moment bij Maurice bent u welkom 
in het funerarium, Caesar Gezellestraat 60 te Moorsele 
op woensdag en donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur 

Uitvaartzorg Stragier | 0472 48 57 17 

  
 

Maurice is de pa, opa en grote opoe van 

Ward en Martine Vanhecke - Vermaut 

 Pat en Mieke 

  Flor, Stan, Kato 

 Emelie en Dany 

  Lene, Tine 

 Gust en Lies 

  Ralf 

Patrick en Griet Depoortere - Vermaut 

 Jasper en Elke 

  Oskar, Jef 

 Bavo en Yanne 

 Fien en Alexander 

Eric en Els Vandenbulcke - Vermaut 

 Steffie en Iben 
   

 Lotte en Simon 

Koen en Katrien Vermaut - Vanbiervliet 

 Freek 

 Bieke en Kobe 

  Cis 

 Jelle en Yentl 

Hij blijft in het hart van de families  

Vermaut - Boury en Vandenborre - Vancoillie 

Met dank aan zijn huisarts, 

de medewerkers van het Wit-Gele Kruis en Familiehulp, 

de medewerkers WZC Elckerlyc te Wevelgem, 

voor hun toegewijde zorg, 

en aan Francine voor de vriendschap. 

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. Maurice Vermaut 
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 
of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

Heel bijzonder, heel gewoon 
Gewoon een heel bijzonder man 


