
Waar je ook bent ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij

Toon Hermans
de heer

Alois “Wies” Mercÿ
echtgenoot van wijlen mevrouw 

Rosa Leliaert
† 07.02.2006

Geboren te Adegem op 22 mei 1930, 
er thuis rustig ingeslapen

op 21 september 2021, omringd door zijn geliefden 
en vergezeld door het gebed van de kerkgemeenschap.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
vindt plaats op 

maandag 27 september 2021 om 11.30 uur
in de Sint-Adrianuskerk te Adegem,

gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Samenkomst aan de kerk.

Parochiale namis op zondag 10 oktober 2021 om 10.30 uur in de Sint-Barbarakerk te Maldegem.

Dit melden u met droefheid:

Dirk en Martine De Zutter - Mercÿ,

Jasmine

Joachim zijn kinderen en kleinkinderen

Albert † en Marcella † Colpaert - Mercÿ

Roger † en Lydie † Mercÿ - De Craene

Albert † en Angéle de la Meilleure - Mercÿ

Noël en Christiane Mercÿ - Van Landschoot

Gustaaf en Jeannine Mercÿ - Thuys

Willy en Jenny Mercÿ - De Love

Robert en Martinianna Mercÿ - Borrizee

en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn zus, broers,
schoonzussen,

neven en nichtenDelen mee in de rouw: 

de neven en de nichten van de families Leliaert en Van Vynckt.

Dank aan en waardering voor: 

zijn huisartsen Drs. Walther en Helen Supply,
zijn buren,
zijn vele vrienden die Alois met zorg, vriendschap en genegenheid hebben omringd.

U kunt Alois een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen, in het rouwcentrum Colmann, 
donderdag en vrijdag, telkens van 15 -19 uur, zaterdag van 14 -16 uur.
Online condoleren kan via www.colmann.be

Rouwadres: Familie Mercÿ - Leliaert p/a Rouwcentrum - Funerarium Colmann, 
Gentse Steenweg 137a, 9990 Maldegem - tel. 050 71 78 79
rouwcentrum@colmann.be - www.colmann.be


