
 

Wij danken de Heer voor het leven van 

 
De heer 

 Paul Timmerman 
zoon van wijlen 

 

Paul en Palmyra Timmerman - De Coninck 

 

Geboren te Maldegem op 3 februari 1924  

en plots van ons heengegaan 

 in het AZ Alma Campus Eeklo op 2 september 2016 

 

Vergezeld door de gebeden van de H. Kerk. 

 

Ere - ambtenaar Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu 

Ridder in de Kroonorde 

lid VOS  Maldegem en Adegem 

Davidsfonds 

OKRA 

Nood Zoekt Troost. 

 

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk 

wordt uitgenodigd, vindt plaats op 

vrijdag 9 september 2016 om 11u30 

in de St.-Adrianuskerk te Adegem, 

gevolgd door de crematie in het crematorium” Blauwe Toren” te Brugge. 

De asurne zal uitgestrooid worden op de strooiweide  

van de begraafplaats te Adegem. 

 

Bijeenkomst aan de kerk om 11u15. 

De offergang geldt als enig rouwbeklag. 

 

 
 

 

 

Hij is de broer, schoonbroer en oom van: 

 

Wijlen Adolf en Yvonne Timmerman - Vos 

kinderen (†), kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

Wijlen René en Marie-Thérése Cools - Timmerman 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

Wijlen Raphaël en Anny Timmerman - Cools 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

Wijlen Antoon en Maria Timmerman - Goethals 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

Gerard (†) en Monique Snick - Timmerman 

en dochter. 

 

Delen tevens mee in hun rouw: 

neven en nichten van de families Timmerman en De Coninck. 

 

U kan Paul een afscheidsgroet brengen en het rouwregister tekenen 

in het uitvaartcentrum Borgonjon, Hillestraat 30 te Adegem 

 op dinsdag 6 september van 15u tot 19u.  

 

Met dank aan 

 zijn huisarts, dokters, directie en personeel van het AZ Alma Campus Eeklo, 

verpleegkundigen van Paramedico, zijn trouwe hulpen Leen en Paul 

 en allen die hem met liefde en zorg hebben omringd, 

en speciaal zijn buren en zijn petekind Greet. 
 

 

Digitaal condoleren kan op  

www.uitvaartcentrum-borgonjon-vannieuwkerke.be 
 

 

Rouwadres: Fam. Timmerman, p/a Hillestraat 30 - 9991 Adegem 

Uitvaartcentrum  Borgonjon  

Adegem | 050 / 72 06 15 | borgonjon@dela.be 

Elk leven heeft zin als men in vrede sterft...  


