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Veel fijne herinneringen verzachten onze smart. 

Voorgoed uit ons midden maar al�jd in ons hart. 

 

 

 

 

 

 

 

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van 

 

DE HEER 

Dion Maryns 
 

Geboren te Mater op 21 april 1931 en thuis overleden 

te Zo�egem op 24 augustus 2017, 

begeleid door het gebed van de Kerk. 

 

Echtgenoot van mevrouw Marie�e Hoebeke (†2015) 

 

____ 
 

 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 

8jdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden in de parochiekerk van Sint-Andreas te Strijpen op 

DONDERDAG 31 AUGUSTUS 2017 om 10 uurDONDERDAG 31 AUGUSTUS 2017 om 10 uurDONDERDAG 31 AUGUSTUS 2017 om 10 uurDONDERDAG 31 AUGUSTUS 2017 om 10 uur    
waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de 

stedelijke begraafplaats van Zo�egem-Knutsegem. 

 

Gelegenheid tot condoleren na de plech8gheid. 

 

 

VOOR ALTIJD IN ONS HART 

 
 

 

Dit melden u: 

 

 
Luc Maryns 

 

Geert en Gonda Marijns - Dupont 

     Lynn, zijn petekind en Filip, Tuur 

     Griet 

 

Frank en Anne Maryns - Schaillée 

     Dylan, zijn petekind 

     Jordy 

     Noortje 

 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 

 

Frans (†) en Irene (†) Hoebeke - Ghequière, kinderen en kleinkinderen 

Gerard en Anna Hoebeke - Van Hamme, kinderen en kleinkinderen 

Hector Hoebeke 

Jozef (†) en Rosa Melckebeke - Hoebeke, kinderen en kleinkinderen 

André (†) en Yvonne Vanden Bossche - Hoebeke, kinderen en kleinkinderen 

 zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

 
 

De families Marijns, Hoebeke, Bert en De Moor. 

 

 
Met een bijzonder woord van dank aan zijn huisartsen 

voor alle goede zorgen. 
 

 
Er is gelegenheid om Dion een laatste groet te brengen in het Uitvaartcentrum Porrez, 

Godveerdegemstraat 177 te Zo�egem op maandag en dinsdag van 16 uur tot 18 uur. 

Op zaterdag van 13.30 uur tot 15 uur. 

 

 

Corresponden�eadres: 

Familie Maryns - Hoebeke 

p.a.Uitvaartcentrum Porrez, Godveerdegemstraat 177 - 9620 Zo-egem 

of digitaal op www.uitvaartcentrum-porrez.be 

 


