
 

“Diegenen die ik lie�eb verlaat ik 

om diegenen die ik lie�ad terug te vinden” 

 

 

 

 

 

Na een mooi en rijkgevuld leven, is in s�lte van ons heengegaan 

 
 

DE HEER 

Albert Monsecour 
 

Geboren te Balegem op 30 oktober 1925 en 

overleden in het AZ Sint-Elisabeth te Zo(egem op 19 oktober 2017, 

begeleid door het gebed van de Kerk. 

 

Echtgenoot van mevrouw Anna Willems (†2007) 
 

___ 

 
 

 

 

De uitvaartliturgie zal plaatsvinden 

in de parochiekerk van Sint-Mar�nus te Balegem op 

    DONDERDAG 26 OKTOBER 2017 om 10 uur.DONDERDAG 26 OKTOBER 2017 om 10 uur.DONDERDAG 26 OKTOBER 2017 om 10 uur.DONDERDAG 26 OKTOBER 2017 om 10 uur. 

 
Gelegenheid tot condoleren van de familie na de plech�gheid. 

 
Na de crema�e volgt de bijze9ng van de urne van Albert  

bij zijn echtgenote Anna in het columbarium op de begraafplaats van Balegem. 

 
De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk op  

zondag 19 november 2017 om 9.15 uur. 

 
GEEN BLOEMEN OF KRANSEN. 

 

 

 

Uitvaartcentrum�Porrez | 9620 Zo(egem | T 09 364 54 64 | porrez@dela.be 

 

 

 
Dit melden u: 

 

Anna† Willems 

      zijn echtgenote 

 

Ronny† Monsecour 

Erwin† Monsecour  

 zijn kinderen 

 

Prosper† en Simonne† Potvin - Monsecour en familie 

Prosper† en Clara† Monsecour - De Geyter en familie 

Frans† en Zulma Vekeman - Monsecour en familie 

Marcel† en Marie† Monsecour - Piro en familie 

Julien† en Lonny† Monsecour - De Martelaere en familie 

Lucien en Simonne† Monsecour - Janssens en familie 

Herman en Simonne† Monsecour - Cordeels en familie 

 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

 

De families Monsecour - De Smaele en Willems - Rouck. 

 
 

 

 

 
Met dank aan zijn huisarts Dr C. Lumen, 

de thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, 

de artsen en het personeel van AZ Sint-Elisabeth te Zo(egem 

en in het bijzonder aan zijn neef André voor de jarenlange, trouwe zorg. 

 
Er is gelegenheid om Albert een laatste groet te brengen  

in het Uitvaartcentrum Porrez, Godveerdegemstraat 177 te Zo(egem  

op maandag 23 oktober en dinsdag 24 oktober van 16 uur tot 18 uur.   

 
Mogelijkheid tot online condoleren via www.uitvaartcentrum-porrez.be  

 
Corresponden�eadres: 

Familie Monsecour - Willems 

p/a Uitvaartcentrum Porrez 

Godveerdegemstraat 177 - 9620 Zo(egem 


