je hebt niet opgegeven
je hebt alles gegeven
veel meer dan alles

Miguel Van Damme
Echtgenoot van Kyana Dobbelaere
Geboren te Gent op 25 september 1993 en zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van zijn geliefden in Roeselare
op 29 maart 2022.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal opgedragen worden in de Sint-Blasiuskerk te Jabbeke
op zaterdag 2 april 2022 om 10u30, gevolgd door de crematie
met nadien de bijzetting in de urnenkelder op de begraafplaats van Jabbeke.
De offergang geldt als rouwbetuiging.

Liever geen bloemen maar volgens de wens van Miguel een gift voor
de stichting “Me to You, samen sterk in de strijd tegen leukemie”,
waar hij peter van was via het rekeningnummer BE36 3631 3547 4381,
met vermelding “Miguel Van Damme”
Speciale dank aan:
zijn behandelende arts Dr. Dries Deeren en het oncologisch team van het AZ Delta,
met in het bijzonder Evelyne,
zijn anesthesist Dr. Bruno Verhamme,
Cercle Brugge voor alle steun,
iedereen die hem steeds gesteund heeft in zijn lange strijd.
Rouwadres: familie Van Damme,
p/a Uitvaart Depoorter, C. Permekelaan 43, 8490 Jabbeke
Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Hij was de
echtgenoot van

Kyana Dobbelaere

papa van

Camille

trouwe vriend van

Lowie

de zoon en stiefzoon van

Marijke en Wim Govaert – Blomme
Dirk en Désirée Van Damme – Claeyssens

schoonzoon van

Geert en Anje Dobbelaere – Van Ryckeghem

kleinzoon van

Lucas (†) en Nicole Govaert – De Jaeger
Jacques (†) en Jacqueline (†) Van Damme – Vandeven
Georges en Maria Dobbelaere – Bogaert
André en Noëlla Van Ryckegem – Vandenheede

broer en schoonbroer van

Francesca en Jeroen Van Damme – Baczkowski
Shani en Glenn Dobbelaere – Vierstraete

stiefbroer van

Jens en Rani Blomme – De Walsche
Laura en Bjorn Blomme – Mees
Maxim en Minne Smitz – De Backer
Valentine en Joey Smitz – Bruggeman

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten
De families Van Damme – Govaert en Dobbelaere – Van Ryckeghem

