
†
Diepbedroefd en in het geloof in Jezus woord 

leggen we vol vertrouwen het leven van 

E. H. Roger Eeckhout
     

zoon van Eduard (†) en Octavie (†) Eeckhout - Ponnet

in Gods handen.
 

Geboren te Burst op 2 mei 1936
en gesterkt door de ziekenzalving, overleden in 
het WZC Meredal te Mere op 18 oktober 2022.

Roger werd tot priester gewijd op 26 juni 1960
Leraar-prefect in het Sint-Maarteninstituut te Aalst in 1960

Onderpastoor te Oosterzele in 1970
Pastoor te Steenhuize-Wijnhuize in 1983

Pastoor te Merelbeke in 1987 en pastoor te Gijzenzele in 2003
Aalmoezenier van de medische dienst Belgische strijdkrachten te Gent

De uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Burst op 
zaterdag 29 oktober 2022 om 10.00 uur,

gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats te Burst.
 

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren op de begraafplaats.

De namis zal opgedragen worden in de Sint-Martinuskerk 
te Bambrugge op zondag 20 november 2022 om 9.00 uur.

Dit melden u:

Paula  (†) en Valerie Eeckhout - De Meerleer
Maria en Omer (†) Eeckhout - Van Nuffel
 zijn zus en schoonbroer
José en Suzanne De Meerleer  - Van Caelenberg

en kinderen
Lutgarde en Etienne De Meerleer - De Wint

kinderen en kleinkinderen
Filip en Sabine De Meerleer - Steegmans

kinderen en kleinkind
Marc en Marleen Van Nuffel - De Turck

kinderen en kleinkind
Luc en Martine Van Nuffel - Lanckman

kinderen en kleinkind
Marie-Paule en Rudy Van Nuffel - Van De Walle

en kind zijn neven en nichten

Benny Labyn
 zijn petekind

De families: Eeckhout - Ponnet

Een afscheidsgroet brengen kan op maandag en dinsdag in het Uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13 te Haaltert telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Een woord van oprechte dank aan de directie en het personeel van het WZC Meredal te Mere 
en de dokters van de groepspraktijk te Bambrugge voor hun goede zorgen en aan allen die hem 
genegenheid gaven.

Online condoleren:    www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres:   Uitvaartzorg Bael 
   T.a.v. familie Eeckhout
   Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert


