
Eric Ameloot
1936 - 2021

Godelieve Igodt  zijn echtgenote

Patrick en Regine Lemahieu-Ameloot – Debyser
 Thijs, 
  Niene
 Chiel en Eline, 
  Astrid, Oscar, Gaëlle
 Emiel en Jasmien, 
  Manon, Leon

Stefaan en Chantal Gheeraert – Lemahieu-Ameloot
 Rachelle en Fries, 
  Ward
 Edouard en Hanneke
 Aimée en Stan  
   zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Uitvaartcentrum Demuys Poperinge 
057/33 81 25

Louis en Gertrude Verhoest – Ameloot en familie
† Walter en † Nadine Cauwelier – Ameloot en familie
Roland en † Agnes Vandenberghe – Ameloot – Gerda Vanderhaeghe
† Maria Ameloot
† Frans en Gody Verdonck – Ameloot en familie
† Lucien en † Maria Igodt – Vancayzeele en familie
† Adrien Igodt
† Julien en Anna Igodt – Decrock en familie
Joseph en † Lucienne Vancaeyseele – Igodt en familie
† Camille en † Agnes Dauchy – Igodt – † Gaston Sterckx en familie
† Roger en Maria Pattou – Igodt en familie
Albert en Georgette Delbaere – Igodt en familie
† Etienne en Mariette Vuylsteke – Igodt en familie 
   zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Ameloot – Deburchgrave en Igodt – Verdonck



Je was zo sterk, zo trouw,
zo standvastig en goed.

Wij hebben dat alles geweten
en te weinig gezegd.

Geluk om jou, een korrel spijt
en verdriet dat ons troost.

Nu zullen wij nooit meer vergeten
wat je was en blijft

en eerst nu voor ons wordt
om nooit te veranderen:
opa lief: in eeuwigheid

 A. Demedts

Een traan voor het gemis.
Een glimlach voor alle mooie herinneringen.

De heer

Eric Ameloot
echtgenoot van mevrouw Godelieve Igodt

geboren te Poperinge op 9 september 1936
en rustig ingeslapen te Ieper op 1 juli 2021

We nemen in intieme kring afscheid van Eric in de Sint-Bavokerk te Watou.
Daarna volgt  de crematie en de begrafenis van de urne in het urnenveld op de begraafplaats te Watou.

Onze oprechte dank voor de goede zorgen:
 Dr E. Melis, zijn huisarts
 Mevrouw J. Desmet, zijn thuisverpleegster
 de Palliatieve Zorg
 zijn buren en vrienden 

U kunt Eric tot en met donderdag 8 juli een laatste groet 
brengen in het Funerarium Demuys, Duinkerkestraat 143 te Poperinge.
Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Online condoleren kan via www.demuys.be.


