
Sam Poppe

° 18 juli 1981
† 29 september 2022

Jouw sterven is heel moeilijk te verwerken.
Er was nog veel te zeggen, samen te beleven, jouw verhaal was nog niet vol geschreven.

Het is niet te begrijpen afscheid van jou te moeten nemen.
Je stem niet meer te horen, je lach niet meer te zien.

Maar een goede papa kan nooit sterven, in ons hart blijf je verder leven.
Voor afscheid was geen tijd, te snel ging je van ons heen.

Wij hopen dat je daar gelukkig bent, ook al blijven wij alleen.



Droevig om het afscheid dat veel te vlug kwam,
melden wij u het heengaan van

Sam Poppe
Echtgenoot van Evelien Eeckhoudt
Papa van Nick, Joachim en Tiyas

Geboren te Dendermonde op 18 juli 1981
en er overleden op 29 september 2022.

Bestuurder van GreenGro en Greenex
Lid van Sint-Elooigilde Grembergen

Lid van de Zandruiters Appels
Carnavalist

Echtgenoot van   Evelien Eeckhoudt

Papa van    Nick
     Joachim
     Tiyas

Zoon van    Jozef en Chris Poppe - Praet

Schoonzoon van   Luc Eeckhoudt
     Hilde en Luc Van Dorpe - Wiels

Broer, schoonbroer en nonkel van Tim en Melissa Poppe - Vagenende
      Kyra en Jethro
     Leni en Glenn Poppe - Van Mossevelde
      Rune en Elle
     Stefanie en Rombout Eeckhoudt - Senepart
      Amélie en Lionel

Kleinzoon van    Frans en Adrienne † Praet - Peleman
     Leon † en Marie-Louise † Poppe - Van Bockstal

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten

De christelijke afscheidsplechtigheid waartoe u wordt uitgenodigd 
zal plaatsvinden in het Crematorium “Heimolen”, 

Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas, ingang Parking A
op zaterdag 8 oktober 2022 om 11 uur. 

Samenkomst in de ontvangsthal van het crematorium 
met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur.

Daarna volgt de crematie en de bijzetting van zijn asurne
in het urnenveld op de begraafplaats van Grembergen in beperkte familiekring.

Rouwbetuiging: Heirbaan 38, 9220 Hamme.

Online condoleren www.rouwcentrum-merckx.be
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