“Heer, voltooi wat Jij in mij begonnen bent,
want jouw liefde duurt eeuwig.”

Dit melden U:

Ps. 138,8

Dankbaar dragen wij de herinnering mee
aan het mooie leven van

Pater Marc THURMAN
Missionaris van Scheut

zoon van wijlen Paul en Marie-Thérèse Thurman-Lelieur

Pater Provinciaal Jan Reynebeau en zijn confraters van het Missiehuis van Scheut te Kortrijk
en van de Belgisch-Nederlandse Provincie.

Jan Pieter (†) en Rosa Ballegeer-Thurman, kinderen en kleinkinderen,
Miel en Magda Geenens-Thurman, kinderen (†) en kleinkinderen,
Jan en Lieve Thurman-Bruynooghe, kinderen en kleinkinderen,
Luc Thurman en Nelly Verheust, kinderen en kleinkinderen,
Dirk en Christine Thurman-Degroote, kinderen en kleinkinderen,
zijn broers, zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten;

Geboren te Kortrijk op 19 augustus 1940
Eerste religieuze geloften op 8 september 1960
Priester gewijd op 1 augustus 1965

De families Thurman en Lelieur.

Missionaris in Congo van 1966 tot 1972 en in Vlaanderen van 1973 tot 2006
Sinds 2006 verbleef hij in het Missiehuis van Scheut te Kortrijk
Gesterkt door het ziekensacrament is hij rustig overleden te Kortrijk op 6 februari 2018

Met onze oprechte dank aan zijn huisarts, de thuisverpleegster, het personeel van het Missiehuis van
Dankbaar om zijn leven van totaal gegeven-zijn aan God en de mensen van Congo en Vlaanderen,
nodigen wij U vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van Pater Marc tijdens de Eucharistieviering

Scheut te Kortrijk en aan de dokters en verpleegkundigen van het AZ Groeninge te Kortrijk voor hun
goede zorgen.

in de Sint-Elisabethkerk, Deken Camerlyncklaan te Kortrijk,
op ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018 om 10.30 uur.
Begroeting na de kerkdienst.
Rouwbetuiging :
De crematie gevolg door de asuitstrooiing zal plaatshebben in besloten kring.

Missiehuis van Scheut
Scheutistenlaan 15A, 8500 Kortrijk

U kunt Pater Marc een laatste groet brengen in het funerarium Stockman,
Oudenaardsesteenweg 34 te Kortrijk, dagelijks van 15 tot 18 uur.

www.begrafenissenstockman.be

uitvaartzorg Stockman 056 210539

