Het land is mild en trouw voor elke man die het bemint.
Er is geen mens, geen vriend wiens leven niet een einde vindt.
Er is alleen het land, het land dat blijft.
Om in te liggen als het leven zelf verloren drijft.
Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
nemen we afscheid van
DE HEER

Achiel Musschoot
echtgenoot van mevrouw Maria Maerten

geboren te Sint-Kruis op 18 januari 1923
en van ons heengegaan in het W.Z.C. Mariaburcht te Dentergem
op 4 januari 2017, gesterkt door de ziekenzalving.
Lid van de “Koninklijke Maatschappij van Het Belgisch Trekpaard”

De plechtige uitvaartliturgie met de asurne
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden
in de Sint-Stephanuskerk (Kerkstraat) te Dentergem
op DONDERDAG 12 JANUARI 2017 om 10.30 uur,
gevolgd door de inzetting in de urnenkelder
op de plaatselijke begraafplaats.

Dit melden u :
Maria Maerten

zijn echtgenote

Luc en Ann (†) Musschoot - Bruyneel en vriendin Dominique
Nathalie Musschoot en Mario Ongenae
Femke Ongenae
Koen Musschoot en Winna Boey
Lobke Musschoot
Ludo en Myriam Musschoot - Closse
Angelique en Robby Musschoot - Vandewiele
Mathieu Vandewiele
Louis Vandewiele
Ruben Musschoot en Nele Cnudde
Celeste Musschoot
Marie-Lena en Guy Musschoot - Bulteel
Gracy Bulteel
Kelly Bulteel
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
alsmede zijn schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en verwanten
en de families Musschoot - Maerten - De Meulenaere - Dumon.
Met dank aan zijn huisarts Dr. M. De Volder,
zijn thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,
de zusters en het personeel van het W.Z.C. Mariaburcht te Dentergem.
De gebedswake zal doorgaan in de kapel van het W.Z.C. Mariaburcht
te Dentergem op woensdag 11 januari 2017 om 17 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.
U kan een laatste groet aan Achiel brengen in het funerarium
De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur
en op zaterdag van 17 tot 18 uur, dit tot en met dinsdag 10 januari 2017
(niet op zondag).

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be
Rouwadres :
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Musschoot - Maerten
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

DE HEER

Achiel Musschoot
° 18 januari 1923 - † 4 januari 2017

