
 
Lieve Felix, lieve papa. 

 

We gaan je missen en koesteren alle mooie 
 momenten die we samen hebben mogen delen. 

Mag alles terug luid en helder klinken, 
 daar waar je heen bent gegaan,  

dat je lichaam terug licht en wendbaar mag zijn, 
dat je vredig mag toekijken 

 hoe het ons hier verder zal vergaan, 
stuur ons verder de goede richting uit, 
 zoals je voorheen altijd hebt gedaan… 

 
 
 
 
 
 

 
Liefdevol en dankbaar nemen we afscheid van 

 
de heer 

 

Felix Blommaert 
weduwnaar van mevrouw Christiane Monteyne 

partner van mevrouw Magda Brysbaert 
 

Gewezen zaakvoerder firma Blommaert 
 

geboren te Horebeke op 7 maart 1934 en 
overleden te Poperinge op 25 juli 2022. 

 
 

We nodigen u uit om afscheid te nemen van Felix tijdens de 
uitvaartliturgie in de Protestantse kerk, Korsele 39 te Horebeke 

op zaterdag 30 juli 2022 om 10.00 u. 
gevolgd door de bijzetting van de urne  

op het Protestantse kerkhof te Horebeke. 
 

U kan Felix een laatste groet brengen in het funerarium van 
uitvaartcentrum De Varen, Hauwaart 37, 9700 Oudenaarde, 

woensdag en donderdag van 17.30 tot 19 u. 
 

U kan ook online uw medeleven betuigen  
via www.devaren.be 

 
 
 

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit melden u: 
 
Magda Brysbaert (Roland† Outtier) 
haar kinderen, kleinkinderen, broer en zusters 
                                                                                             zijn partner, 
 

Dirk en Sabine Blommaert - Schowanck 
      Flora Blommaert en Moritz von Haese 
            Indigo 
      Samuel Blommaert en Loulou Pellegroms 

        ♡ 
Peter en Annick Wieme - Blommaert 
                                     zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 
 

George† en Nelly† Kint - Blommaert 

Otto en Rosanne† Blommaert - Procureur 

Roger† en Liliane De Hainaut - Blommaert 

Gilbert† en Godelieve Blommaert - Bostijn 

      hun kinderen en kleinkinderen 

           zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. 

 

De families Blommaert en Brysbaert. 
 
Met bijzondere dank aan Magda voor haar liefdevolle  
en jarenlange toewijding. 
 
Rouwadres: t.a.v. fam. Blommaert - Brysbaert 
P/a De Varen uitvaartcentrum, Hauwaart 37, 9700 Oudenaarde 
 
 
De Varen Uitvaartcentrum, Oudenaarde, 0478/30 39 60 


