Met stil verdriet geven wij u kennis van het heengaan van

de heer

Michel Darras
weduwnaar van mevrouw Ghislaine Vandamme ( † 2013 )
Hij werd geboren te Bovekerke op 15 juli 1939 en is overleden te Houthulst
op 20 september 2019, gesterkt met het Heilig sacrament der zieken.
Oprichter NV Brandstoffen Darras
Oprichter BVBA Darvan

Broer, schoonbroer, nonkel en grootnonkel van :
† Julien en † Gabrielle TAILLIEU - DARRAS

Adrien DARRAS en familie
† André en Denise VANLERBERGHE - DARRAS en familie
† Maria DARRAS en familie
† Urbain DARRAS
Raphaël DARRAS en familie
Godelieve DARRAS en familie
Willy en Annemie DARRAS - LAMAIRE en familie
Eddy en Monique VANDAELE - DARRAS en familie
Dirk en Monique DARRAS - MARÉCHAL en familie
Delen mee in dit verlies :

Ere-voorzitter van Koninklijke harmonie „De Woudfanfare“ Houthulst
Lid en sponsor van vele Houthulstse verenigingen

de verwanten van de families DARRAS - VANTHUYNE en VANDAMME - HOORELBEKE

Een oprecht woord van dank voor hun dienstbaarheid aan :

Wij allen, die Michel met liefde en vriendschap mochten omringen, nodigen u uit om samen
afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie die begeleid wordt door zang en muziek
van Lisa del Bo en de Woudfanfare, op zaterdag 28 september 2019 om 11 uur
in de Sint Jan de Doperkerk te Houthulst.

Ann, Joris en Ward
zijn huisarts
zijn thuisverpleging
iedereen die bijdroeg tot de levensvreugde en het welzijn van Michel

Na de crematie volgt de bijplaatsing in het urnengraf
op de gemeentelijke begraafplaats „Ter Ruste“ te Houthulst.
Bijeenkomst aan de kerk.
Er is gelegenheid om de familie te condoleren na de dienst.
Aan Michel kan een laatste groet gebracht worden in het funerarium van het rouwcentrum Travers,
Jonkershovestraat 103b te Houthulst, elke dag van 17 tot 19 uur en op zaterdag van 17 tot 18 uur.

Condoleren online via www.rouwcentrumtravers.be

Rouwadres :
Familie Michel Darras,
p.a. Rouwcentrum Travers, Jonkershovestraat 103b, 8650 Houthulst

Michel Darras
15 juli 1939 - 20 september 2019

Werken was zijn leven,
altijd voorwaarts.

Rouwcentrum Travers, Houthulst 051/70 24 25

