
IN MEMORIAM

Afscheid 
van een collega én vriend  
Dirk Martens

In de aarde
omgewoeld door pijn

zal ondanks alles
het zaad van de hoop

eens ontkiemen. 
Kris Gelaude

Beste Dirk

Afscheid nemen is wellicht de moeilijkste opdracht in een mensenleven. Je veel te vroege heengaan maakt 

het dubbel zo moeilijk. Je leven brak als een roos in de wind. Totaal onverwacht viel je hart zomaar stil.  

Jij, met zo’n groot hart voor de boerenstiel. 

Je ouders, je vrouwtje Sandra en oogappel Thibault blijven verweesd achter. Wij blijven allemaal achter  

met de vraag: “Waarom moest dit gebeuren?”

Er was nog zoveel te zeggen, nog zoveel te doen, nog zoveel om naar uit te kijken, nog zoveel…

Diep bedroefd, maar dankbaar wat je voor ons en  het ABS mocht betekenen, nemen wij afscheid. 

Laat één ding een troost zijn: met de dood eindigt wel het leven maar niet de relatie die men met iemand 

heeft. Deze leeft verder over de dood heen. Wij zullen de mooie herinneringen koesteren en deze regelmatig 

met elkaar delen, ze zullen je levendig en dicht bij ons houden. Meer dan we ooit kunnen beseffen,  

zul je verder blijven wonen in de warmte van ons hart.

Dirk, bedankt voor alles, we zullen je missen!

Kristel Dhont 
Namens medewerkers ABS-Groep

Dirk Martens
Geboren te Geraardsbergen op 20 oktober 1970 en 
onverwachts er overleden in het A.S.Z op 18 februari 2018.

Echtgenoot van Sandra Cooreman
Papa van Thibault Martens

Zoon van Jacques en Jenny Martens-Daneels
Schoonzoon van Hugo   en Emilienne   Cooreman-Bruyland

Lid van de Landbouwraad
Bestuurslid ABS en JABS-Zuid-Oost-Vlaanderen,
Landbouwcomice Geraardsbergen-Lierde.

De plechtige uitvaart vindt plaats op zaterdag 24 februari 
om 11.30 uur in de parochiekerk Sint-Ursmarus te Deftinge.

Kort was je tijd 
groot was je inzet. 
Opgewekt en spontaan 
ben je van ons heengegaan.

†
Dirk Martens
echtgenoot van Sandra Cooreman

geboren te Geraardsbergen op 20 oktober 1970 
en er onverwachts overleden in het A.S.Z.
op 18 februari 2018.
Bijgestaan door de gebeden van de kerk.

Lid van Landbouwraad, 
Bestuurslid ABS en Jabs Zuid-Oost Vlaanderen, 
Landbouwcomice Geraardsbergen-Lierde.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden in de 
parochiekerk Sint-Ursmarus te Deftinge 
op zaterdag 24 februari 2018 om 11.30 uur 
waarna we Dirk begeleiden naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof aldaar. 
 
Samenkomst aan de kerk, 
mogelijkheid tot condoleren na de dienst.

echtgenoot van: 
 Sandra Cooreman

papa van: 
 Thibault Martens

zoon en schoonzoon van: 
 Jacques en Jenny Martens-Daneels 
 Hugo(†) en Emilienne(†) Cooreman-Bruyland

schoonbroer van: 
 Rik en Anja Vangheluwe-Cooreman en kinderen 
 Stefan en Nadia Aerts-Cooreman 
 David en Carla Segers-Cooreman en dochtertje Lentl 

Zijn tantes, nonkels, neven en nichten. 
 
De families Martens, Cooreman, Daneels en Bruyland.

U kan Dirk een laatste groet brengen in het funerarium 
Van den Driessche, Astridlaan 77 te Geraardsbergen op
woensdag 21, donderdag 22 & vrijdag 23 februari van 18 tot 19u.

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van den Driessche 
Astridlaan 77 te 9500 Geraardsbergen 
t.a.v. familie Dirk Martens


