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Melden u bedroefd:

zijn echtgenote:

 Nicole Tomme,

zijn kinderen:

 Johan Soetens,
 Kristof Soetens,

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

 † Frans en † Germaine Soetens - Schepens en familie,
 † Julien en Christiane Soetens - Van Hoolandt en familie,
 † Louis en Marie-Louise De Wolf - Soetens en familie,
 Oscar en Madeleine Matton - Soetens en familie,
 Albert en † Noëlla Soetens - Linclau en familie,
 Romain en † Rosette Soetens - Quequin en familie,
 Georges en Anita Herman - Schepens,
 Etienne en Monique Herman - Legrand en familie,

 † Marcel Tomme,
 † André en † Georgette Tomme - Vandevelde,
 † Mariette Tomme en familie,
 † Albert en Jeannine Tomme - Reynaert en familie,
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Voor hem een verlossing,
voor anderen verdriet.
Hij wilde wel vechten,

maar de kracht was er niet.

Diepbedroefd, maar ook dankbaar  
dat wij zolang samen mochten zijn, nemen we afscheid van

de heer

Gerard SoetensGerard Soetens
echtgenoot van mevrouw Nicole Tomme

Geboren te Waarmaarde op 21 februari 1938 en 
overleden te Oudenaarde op 28 november 2022.

De rouwdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
 zal plaatsvinden in de aula van ‘Funerarium Nuytten’, 

Oudstrijdersstraat te Anzegem  
op zaterdag 3 december 2022 om 10.30 uur.  

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

Gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst. 

Daarna zal Gerard rusten in de familiekelder  
op de begraafplaats te Kaster.

Een laatste groet aan Gerard kan gebracht worden  
in het funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22 te Anzegem, 

op maandag tot donderdag van 15 tot 18 uur en  
op vrijdag van 15 tot 16 uur.

Met oprechte dank aan:

zijn huisarts dr. Dooms,  
de thuisverpleging van Care@Home en 

zijn kinesisten.

Rouwadres: Funerarium Nuytten
t.a.v. familie Gerard Soetens

Dorpsplein 20/22, 8570 Anzegem
Online condoleren: www.funerarium-nuytten.be


