
                                                                                   
     
     

               
                                 

      Je was er altijd,
je was er heel veel.

Je was er voor iedereen
en nooit was je iets teveel.

            
Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel

mooie momenten, nemen we veel te vroeg afscheid van

                                           De heer

        †            Marc Bovri
         Echtgenoot van Carine Demesmaeker
   
             Ex-voorzitter „De Nachtratten“

                                      
Geboren te Halle op 8 oktober 1960 en er, omringd 

door hen die hem liefhebben, rustig heengegaan 

in het AZ Sint-Maria op 21 februari 2023.

______________

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Marc

rond zijn asurn, tijdens de afscheidsviering 

in de Sint-Martinusbasiliek te Halle 

op zaterdag 4 maart 2023 om 10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting

op het urnenveld op het kerkhof van Halle.

Wie Marc graag een laatste groet wil brengen, is welkom

in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A

te Lembeek, op maandag 27 februari 2023 van 18 uur tot 19 uur.

Samenkomst en begroeting in de Basiliek vanaf 9.30 uur.

 

Dit melden u bedroefd:

Carine Demesmaeker                   zijn echtgenote

Juan Bovri en vriendin Karen Ponnet       zijn zoon en vriendin

Lana               dochter van Karen

François en Nicole Bovri - Hellinckx                         zijn ouders

(†) François en (†) Micheline Demesmaeker - Crabbé        zijn schoonouders

Pascal Bovri en partner Virginie Swolfs        zijn broer en partner

Sebastien (petekind) en Jennifer Bovri - Smits en zoon Ayméric

Thibeau Bovri

Julia Bovri

Raphaël Bovri         zijn neven en nichten

Christine Hellinckx                               zijn tante

Jauffret en Wendy Collin - De Meyer              zijn beste vriend en familie

 Bo en Noah (petekind)

De families Bovri, Demesmaeker, Hellinckx en Crabbé.

Met dank aan Dr. G. Bosmans, zijn huisarts, het verplegend en verzorgend 

personeel van de palliatieve eenheid „De Oase“ van het AZ Sint-Maria te Halle,

 alsook een warme dank aan al zijn vrienden.

                Voor altijd in ons hart.

Rouwadres: Fam. Marc Bovri p/a Rouwcentrum Berni Mertens

Claesplein 17A - 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be
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