
 

 

 

 

 

 

Omringd door onze liefde is van ons heengegaan 

mijn lieve echtgenoot, onze va en peterke 
 

Marcel Sonck 
echtgenoot van Godelieve Barbé 

 

geboren te Pamel op 16 mei 1936 en   

er zachtjes overleden in WZC OLV op 29 januari 2019, 

gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk. 

 

 

De plechtige uitvaartliturgie zal opgedragen worden  

in de Sint-Apolloniakerk, Kapelleweide te Roosdaal-Ledeberg  

op dinsdag 5 februari 2019 om 10 uur, gevolgd door  

de crematie in crematorium Westlede te Lochristi. 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

 

De begraving van de asurne zal plaatsvinden in de urnentuin 

van de begraafplaats te Roosdaal, Lostraat om 15.20 uur. 

Samenkomst aan de ingang van de begraafplaats om 15.15 uur. 

 

Een namis zal plaatsvinden in voornoemde kerk op 

zondag 3 maart 2019 om 10.30 uur. 

 
 

Wie afscheid wil nemen van Marcel is welkom in                                           

het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal-Pamel                          

op zaterdag 2 februari 2019 van 14 uur tot 15 uur. 

 

Rouwen om dit afscheid: 

 

Godelieve Barbé,                                                                        zijn echtgenote;  

 

Bart Sonck, 

 Jaro Sonck, 

Pieter en Soraya Sonck - Guldemont, 

 Jens Sonck, 

 Jordy en Loes Sonck - Hauspy, 

 Shary Sonck, 

Alexander en Nathalie Van den bossche - Sonck, 

 Jelle Van den bossche, 

 Annelore Van den bossche,                  zijn kinderen en kleinkinderen; 

 

delen in dit verlies: 

zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen, 

de neven, nichten en verwanten, 

de families Sonck, Barbé, De Duffeleer  

en Barbé. 

 

 

Een bijzonder woord van dank aan zijn huisarts dokter Freddy Meert, 

de directie en het verplegend en verzorgend personeel alsook de 

vrijwilligers van WZC OLV te Roosdaal voor de professionele 

en liefdevolle zorgen die Marcel mocht ontvangen. 

 

 

Schriftelijk condoleren:  Familie Marcel Sonck 

 p/a rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via  

 www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

Dat nu die lieve handen rusten. 

Zij hebben toch zoveel gedaan. 

Zij droegen ‘s levens last en lusten 

maar brachten altijd liefde. 

 

Uitvaartverzorging Rouwcenter Segers Roosdaal tel. 054/331764   

www.rouwcentersegers.be 


