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BID GOD VOOR DE ZIEL 

van 

DE HEER 

Lucien COOL 
Oudstrijder 1940-45 

Vereerd me verscheidene eretekens 

Oorlogsinvalied 40-45 

echtgenoot van  

Mevrouw Marie VANHOUTTE 

geboren te St.-Andries de 3 juni 1913 en 

godvruchtig overleden na een kortstondige 

ziekte te Brugge (Sint-Jozefskliniek) de 3 juli 

1967, na ontvangen te hebben de laatste  

 HH. Sakramenten der Stervenden. 

 

Heer, hoe onbegrijpelijk is uw liefde, hoe 

ondoorgrondelijk uw handelen: Gij laat de mens 

zijn dagen en leven schikken naar zijn 

verlangen, zijn toekomst dromen en berekenen 

en plots tekent uw Vaderhand het einde met de 

dood. 

Het geluk was te schoon misschien met een 

echtgenoot en vader die vol ijver heeft gewerkt 

voor zijn gezin, die altijd bekommerd om de 

lasten niet te zwaar te maken, die een 

innemende goedheid ronddroeg bij allen die 

hem ontmoetten; zacht in woord en gebaar, 

gedienstig voor de zijnen leefde hij midden van 

de mensen om ze gelukkig te maken. 

Een gedachte troost ons allen dat hij zacht is 

ingeslapen hier op de aarde om te ontwaken in 

de hemel, waar we hopen elkaar eenmaal weder 

te zien. 

Dierbare echtgenote, voor U bid ik de Heer 

om sterkte om het kruis grootmoedig te dragen. 

U waart mijn steun en mijn sterkte in de lastige 

ogenblikken van het leven, U waart mijn 

vreugde in de schoonste. 

 

Beminde kinderen en kleinkinderen, u weet 

hoezeer vader en moeder aan u gehecht waren. 

Draagt nu alle liefde op moeder alleen over en bidt 

voor mij. 

Familieleden en vrienden, vaartwel. Ik reken 

voort op de liefdedienst van uw gebed. 

 

Mijn Jezus barmhartigheid. 

 

Mevrouw Lucien COOL-VANHOUTTE 

 zijn echtgenote; 

Heer en Mevrouw 

 Romain COOL-DE DECKER en zoon 

 Patrick, 

Heer en Mevrouw 

 Gustaaf HERMAN-COOL en dochter 

 Dominique, 

Heer en Mevrouw  

 André MESTDAGH-COOL en dochter 

 Marleen, 

Jongeheer Dany COOL, 

Jongeheer Raphaël COOL, 

  zijn kinders en kleinkinderen; 

Heer en Mevrouw 

 Charles COOL-(†BRAUWERS)-DESMET, 

Heer en Mevrouw 

 Jerome VANHOUTTE-(DE WITTE)-DESMET 

  zijn ouders en schoonouders; 

De familieën COOL, VANHOUTTE, BRAUWERS 

en DE WITTE, 

 

   

 

  Danken U  van harte voor  de  

  blijken van innige deelneming 

  en gebed. 
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