
Op reis voor altijd...

Romain Decambray
Oud-lector aan de RENO-KATHO en ere-begeleider DPB Brugge

echtgenoot van Maria Vandeput
°19.05.1943 - 29.12.2020

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaart in beperkte familiekring plaatsvinden
op donderdag 7 januari 2021 om 10.00u.

Volgens de wens van Romain wordt zijn lichaam gecremeerd.

Begroeten in het rouwcentrum kan.

Maria Vandeput
zijn echtgenote

Sigrid Decambray - Luc Loeys
 Bram Loeys
 Ellen Loeys

Karen Decambray - Jürgen Soete
 Kasper Soete
 Fran Soete

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn zussen, broer, schoonbroers en schoon-
zussen
De families Decambray - Vandeput

Voor U

Stil weggegleden in geschiedenis,

weg uit het heden, het nu,

met passie voor flora, fauna en voor u,

familie en vrienden.

Een echt “MERCI”

in wens voor blije toekomst,

vreugde, hechte vriendschap en geluk!

Romain
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schoonbroers en schoonzussen



Wie het wenst kan de dienst live meevolgen via livestream op donderdag 7 januari 2021 om 10.00 u.
Dit kan via de condolatiepagina van Romain op: www.logghe-geert.be

U kunt Romain een groet brengen in rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.
Elk weekdag van 16 tot 19 u., oudejaar van 16 tot 17 u.,

 zaterdag van 16 tot 18 u., zondag en Nieuwjaar gesloten.

Uw medeleven betuigen kan via: www.logghe-geert.be

Rouwadres: 
Rouwcentrum Logghe, t.a.v. Fam. Romain Decambray

Amersveldestraat 10, 8610 Kortemark

Alles gaat voorbij
maar het goede blijft altijd bij.

Nu al een gemis!
(H.V.)

Begrafenissen Logghe
Amersveldestraat 10

8610 Kortemark

Bezoek rouwcentrum:
za:  16-18u

zo:  gesloten
week:  16-19u

link begrafenis
condoleren: www.............
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°19.05.1943 - 29.12.2020


