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 We nemen afscheid van 
de heer

Basiel Morthier
echtgenoot van mevrouw Paula Bultinck

geboren te Aalter op 22 september 1933 en 
thuis in familiekring overleden te Zomergem op 6 september 2021,

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Keurder van het Belgisch Trekpaard
Ere-voorzitter LRV Zomergem

Lid van Okra, Neos en verschillende verenigingen

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de parochiekerk 
Sint-Martinus te Lievegem – Zomergem op 
zaterdag 11 september 2021 om 9.30 uur en 
zal opgedragen worden door E.H. Robrecht Boone.

Na de viering zal Basiel worden ingezet in een familiegrafkelder 
op de begraafplaats van Zomergem.

Bijeenkomst met begroeting in de kerk om 9 uur.
Gelieve een mondmasker te dragen tijdens de viering.

De herdenkingsviering in voornoemde kerk, zal plaatsvinden 
op zondag 10 oktober 2021 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen 
van Basiel in funerarium Van de Velde Uitvaart, 
Hofbouwstraat 10b te Lievegem – Zomergem op 
woensdag, donderdag en vrijdag van 18 uur tot 19 uur.

Condoleren kan ook op www.funeralservices.be.

Niets zal meer hetzelfde 
zijn in ons leven

maar het houden van jou...
en alle herinneringen...

die blijven.

Zijn echtgenote  
 Paula Bultinck

Zijn dochter en kleinkinderen 
 Dries † en Isabelle De Meyer – Morthier
  Thomas De Meyer
  Lorentz De Meyer en Stefie Vanleeuwen

Zijn broers, zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten 
 Gerard en Denise † Morthier – De Jaegher en familie
 Marcel † en Gerarda Vlaminck – Morthier en familie
 Karel en Marguerite Morthier – Heyde en familie
 Aubain † en Julia Boone – Morthier en familie

 Roger en Magda Vereecke – Bultinck en familie

De families 
 Morthier – Zutterman en Bultinck – Mestach

Rouwadressen
Motje 17, 9930 Zomergem 
Vagevuurstraat 39, 8750 Wingene

Met dank aan
zijn huisarts dr. Christien Rijckaert, 
de dienst Thuisverpleging Eline, Ann en Kelly, 
de Palliatieve Thuiszorg, 
bijzondere dank aan Marie-José en 
allen die hem genegen waren.


