
Marc Beghein
°19.05.1942  †13.04.2020

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe ’n beetje

en alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je

het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe

maar op ’n keer dan ben je aan, je laatste beetje toe. 

Toon Hermans



Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

de heer

Marc Beghein
weduwnaar van mevrouw Monique Houben (†2019)

Geboren te Menen op 19 mei 1942.

Onverwacht is hij zachtjes van ons heengegaan 

in A.Z. Delta te Menen op 13 april 2020.

Volgens de richtlijnen van de overheid zal de uitvaartdienst, 

gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnenveld 

op de begraafplaats in de Dadizelestraat te Menen,

plaatsvinden in intieme kring.plaatsvinden in intieme kring.

Wie dit wenst kan de dienst live meevolgen 

op maandag 20 april 2020 om 14.00 uur 

via www.uitvaartzorgserrus.be (rouwbericht Marc Beghein)

Je lichaam hebben we gecremeerd, 

maar je geest en liefde blijven voor altijd in ons.

Gedenk hem in hart en herinneringen zoals wie hij was 

en hoe je hem hebt gekend.

Rouwbetuiging:

via www.uitvaartzorgserrus.be

Ofwel: familie van wijlen Marc Beghein

p/a Moorselestraat 153 - 8930 Menen

Dit melden u:

zijn kinderen en kleinkinderen:
 Maarten Beghein

 Gert Beghein en Heidi Loyson
  Jelle en Britney
  Senne
  

   Emma 
  Arthur

 Peter Beghein en Nele Galloo
  Lucile
  Manon

  Tristan
  Jonas

 Henk en Evelyne Beghein-Lefevre
  Inne en Emma
  Tiele

zijn broer, zussen, schoonbroer, schoonzussen,  
neven en nichten:
 Rik Beghein en Viviane Vangeenberghe en familie
 Marc † en Rita Petillion-Beghein en familie
 Pol en Annemie Vanbiervliet-Beghein en familie

 Adolf † en Yolanda Peeters-Houben en familie

De families:
 Beghein-Debevere en Houben-Beckers

Met dank aan:
 zijn huisarts,
 de vele goede vrienden en familie,
 het thuisverplegingsteam, Karen en Ellen Blomme,
 de mensen van familiehulp,
 dokters en personeel van A.Z. Delta te Menen.


