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Op 22  februari 1978 werd ik geboren
en kreeg de naam

       Micha
M A E S

Na een vol, intens & gelukkig leven stond de wereld
op 11 maart 2019 stil.

Ik moest jullie verlaten. Hoe hard het ook is.

Wil je afscheid komen nemen van mij,
dan kan dat op zaterdag 16 maart 2019 om 10.30 uur 

in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Zeelaan te De Panne.
Begroeting na de dienst.

Zoals jullie weten stond ik vrolijk in het leven
en zou het fijn vinden mochten jullie erbij kunnen zijn.

Wie mij nog een laatste woordje wil toefluisteren
of een gedachte wil neerpennen, kan dit doen
bij uitvaart Cura, Veurnestraat 136 te De Panne

  woensdag tot vrijdag van 16 tot 18.30 uur.

Condoleren kan via www.uitvaartcura.be

Een bijzondere dank aan allen die mij 
met veel liefde en zorg omringd hebben, 

in het bijzonder palliatieve zorg De Vlinder Brugge 
en de dokters en het team van UZ Gent.

Bloemen of geschenken hoeven niet 
maar als je mij toch nog iets wilt geven, 

dan heb ik liever dat je een centje overschrijft naar 
BE62 9733 5102 6361 met mededeling van

“De Vlinder - Micha Maes”

I know everything happens 
for a reason,

but sometimes I wish I know
what that reason was.

 Ik was en blijf altijd de
 Prachtige man van Saskia en 
 Papa van Wencke en Bente

 Leuke zoon van Michel † en Nadine Maes - Coulier

 Toffe broer en schoonbroer van Tarita en Alex
 Zotte nonkel van Lyssa
 Speelse peter van Thybo

 Lieveling van oma Dina en opa Julien

 Prachtige schoonzoon van 
 Gerard en Annie † en Erna Flamey - Vancompernolle

 Oogappel van tante Norma

 De families Maes - Coulier en Flamey - Goethals

Rouwadres: Uitvaart Cura tav. familie Maes - Flamey,
Veurnestraat 136 te De Panne


