
 
 
 
 
 

 
       Door mooie herinneringen gesterkt 

nemen wij afscheid van 
 

DE HEER 

Marcel Viaene     
echtgenoot van mevrouw Cecile De Blaere 

  
Marcel werd geboren te Lendelede op 24 juni 1928  

en is er, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen  
in het Woonzorgcentrum ‘Aksent’ op woensdag 23 november 2022. 

 
Lid van OKRA 

_______ 

 
De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  

zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Blasius 
aan het Dorpsplein te Lendelede  

op donderdag 1 december 2022 om 10 uur. 
   

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 
 

Aansluitend volgt de crematie, waarna de urne wordt begraven 
in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats 

te Lendelede, dezelfde dag om 15.30 uur. 
 

Voor een laatste groet bent u welkom in het Funerarium Depoorter 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 

op werkdagen van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 

 
Rouwadres: 

Familie van de heer Marcel Viaene 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
  

 

Dit melden u met stil verdriet:  

 

zijn echtgenote:  
 

            Cecile De Blaere 

 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:  

 

            Mario en Carine Dupont - Viaene 

                    Ellen en Tom, Jayden 

                    Mary-Beth en Louis, Otis en Frances 

 

           Krist en Mette Viaene - Brøndum 

                    Eva en Gié 

                    Femke en Willem 
 

zijn schoonzussen, neven en nichten:  

           † Georges en † Bertha Remaut - Viaene en familie  
           † Marcel en † Simonne Corneillie - Viaene en familie  
           † Georges en † Rika Viaene - Wallaert en familie  
           † Paul en Cecile Viaene - Cloet en familie  
 
           † Lucien en Monique Delaey - De Blaere en familie  
           † Alphonse en Marie-Claire Cedeyn - De Blaere en familie  

 
zijn verwante families:  

           Viaene - Desmet en De Blaere - Depraetere  

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

            de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC ‘Aksent’ te Lendelede,  
            zijn huisartsen: Dr. Griet Verhelst en Dr. Jolien Van Thorre 
            en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 

Arlette en haar viervoeter Molly dragen wij een warm hart toe 
voor de wekelijkse bezoeken.    

 

 

 Vaders gaan, maar sterven niet 
‘k zal zijn naam met eerbied noemen, 
nu hij neerdaalt in het graf 
en Gods goedheid altijd noemen 
die me zulk een vader gaf.
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