DE GROTE VOYAGE
Hebt je ‘t geluk van lange te leven
en heb je je tijd hier wel besteed,
heb je hard gewrocht en gewroet al je dagen,
maak dan maar stille je pakje gereed.
Ook als je ‘t nie vraagt gaat hij wel komen
misschien maar ‘t jarent, misschien vannacht.
Zij je rijk of arme, groot of kleene,
wat vroeger of later zijn we d’r al verwacht
En je moet dan allene, zo moedermens allene,
en niemand om met je mee te gaan:
noch vader noch moeder, noch kind, noch vrouwe,
‘t is dan da j’ op joen eigen bene moe staan
O Groten Here van hemel en aarde,
‘k ben zo benauwd, geef mij je hand
en breng mij weg, maar heel voorzichtig
naar ‘t verre wonderbare land.
Willem Vermandere

Met droefheid nemen we afscheid van

August Caron
Echtgenoot van Denise Lecoutere
Geboren te Oostende op 19 april 1930.
Overleden te Kortrijk op 9 oktober 2018.

∑
De plechtige uitvaartdienst
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op
zaterdag 13 oktober 2018 om 10.30 uur
in de Sint-Omaarskerk te Bissegem,
gevolgd door de crematie in Kortrijk
en bijzetting op het kerkhof te Bissegem.
De offerande geldt als rouwbetuiging.

∑
Een laatste groet aan August, kan gebracht worden
in het funerarium, Roterijstraat 76 te Kortrijk,
elke dag van 15 tot 19 uur, vrijdag van 15 tot 17uur.

Hij was de lieve echtgenoot van

Denise Lecoutere
Hij was de lieve papa en pépé van

Bart en Griet Caron - Deschamps
		
Bieke en Brecht en kinderen
		
Arne en Sien
		
Floor en Bo
		
Stan en Emilie
		Mira
Geert en Veronique (†) Caron - Debrabandere
		Usha
Lut en Philippe Caron - Vandenbulcke
		
Sarah en Bram en kinderen
		
Jonna en Hannes en kinderen
Veerle en Patrick Caron - Vanderstichele
		
Riet en Koen en kinderen
		
Korneel en Sylvia en kinderen
		
Joris en Suzan
		
One en Carl, ❤
Zijn broer Charles,
zijn zus Denise,
zijn schoonzus Monique
De families

Caron - De Gryse en Lecoutere - Couvreur

Rouwadres: Rigole / Caron
Rijmsnoerstraat 72, 8501 Bissegem - ingrid.rigole@telenet.be

Met dank aan zijn huisdokter,
de directie en het personeel van Capu2,
H. Hart te Kortrijk.

