
Arseen Martens
3 maart 1936 - 26 april 2022



Ondanks zijn positieve ingesteldheid en enorme vechtlust
heeft hij deze strijd niet kunnen winnen.

Met veel verdriet melden wij u het overlijden van

De heer

Arseen Martens
echtgenoot van mevrouw Noëlla De Schrijver

geboren te Landegem op 3 maart 1936
en overleden in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze op 26 april 2022,

gesterkt door zijn gezin.

Lid van Okra en Samana

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen
zal plaatsvinden in het uitvaartcentrum De Wulf, Merendreestraat 30 te Hansbeke

op dinsdag 3 mei 2022 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en inzetting van de asurne 
in zijn urnenkelder op de begraafplaats te Hansbeke.

Het uitvaartcentrum opent om 10.10 uur. 
Vanaf dan kan u de familie condoleren.

U kan de plechtigheid ook volgen via live stream:
1) Ga met uw browser naar www.uitvaartdewulf.be, klik op Live-Stream
2) Kies Stream   1
3) Geef volgend paswoord in (let op hoofdletters!)   Arseen0303
Dit paswoord is enkel geldig tijdens de plechtigheid  
(dinsdag 3/5/2022 vanaf 10.15 uur)

Laat hem verder Leven in mooie herinneringen

Dit melden u:

Noëlla De Schrijver
zijn echtgenote

Dirk en Katelijne Martens - Bergez
Dorine en Eddy Martens - Carrette

zijn kinderen

Lieke Martens en Jessica Everest
zijn kleindochter

Noël † en Jeannine † De Schrijver - De Keuleneir en familie
Robert en Annie De Schrijver - Landuyt en familie
Marleen en Ermin De Schrijver - De Groote en familie

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Met dank aan: 
 - de huisartsenpraktijk van Dr. Van den Abbeele
 - de thuisverpleging De Witte Brigade
 - Dr. Bouderez en het volledige team dienst oncologie van het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze
 - zijn goede buren.

Arseen kan begroet worden in het funerarium De Wulf,
Merendreestraat 30 te Hansbeke

iedere werkdag tot en met maandag tussen 18 tot 19 uur,
zaterdag tussen 14 en 15 uur.

U kan online uw medeleven betuigen via www.uitvaartdewulf.be

Rouwadressen:
Hansbekedorp 12/0101, 9850 Deinze
Steenputstraat 16, 9850 Deinze
Melkerijstraat 17, 9850 Deinze

www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


