De laatste jaren waren moeilijk,
de laatste dagen uiterst kalm.
Het was alsof je met berusting
afscheid van dit leven nam.

De heer

Marc Sansen

echtgenoot van mevrouw Frieda Boucquey
geboren in Poperinge op 24 april 1946 en liefdevol omringd
door zijn familie heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis
in Ieper op 29 december 2019.

Banketbakker-chocolatier
Artisanaal producent van de Poperingse mazarinetaart
Gewezen co-voorzitter Belgische Confederatie BBCI
Gewezen voorzitter Vebic - Bakkers Vlaanderen
Gewezen onder-voorzitter Provinciale Verbond
van de Westvlaamse Bakkers
Gewezen voorzitter Bakkersbond Poperinge en omliggende
Gewezen Lid Sector Groep VLAM
Lid Raad van Bestuur Bakkerijmuseum Veurne
Volgens de wens van de familie wordt er in
intieme kring afscheid van Marc genomen.

U kunt Marc t.e.m. vrijdag 3 januari aanstaande een laatste groet
brengen in het rouwcentrum Hessel, Hondstraat 4 in Poperinge,
elke werkdag van 15.00 u tot 18.30 u, op dinsdag 31 december 2019
van 15.00 u tot 17.00 u, niet op Nieuwjaarsdag
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Marc is en blijft voor altijd
de echtgenoot van:
Frieda Boucquey

de papa en schoonpapa van:
Dagbert Sansen en Emilie Vanderkeilen

de zoon en schoonzoon van:
(†) Charles Sansen en (†) Maria Vanwynsberghe
(†) Henri Boucquey en Thérèse Lambrecht

de broer, schoonbroer en nonkel van:
Mia Sansen en Paul Wijnants en familie
Jos Sansen en Francine Declercq en familie
Pol Sansen en Tina Boucquey en familie
Hilde Boucquey en Herman Outtier en familie
Peter Boucquey en Catherine Ameye en familie
Helga Boucquey en Antonio Gallego Irles en familie

Een bijzonder woord van dank voor:
zijn behandelende artsen en het personeel van de afdeling
nierdialyse, de intensieve zorgen en de palliatieve eenheid
van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
zijn vrienden en trouwe buren

Rouwadres:
Gasthuisstraat 36 bus 2, 8970 Poperinge

De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Ieper 057/44 66 12

