
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In alle rust en vrede is van ons heengegaan 

    

Eerwaarde HeerEerwaarde HeerEerwaarde HeerEerwaarde Heer    

Alban VervenneAlban VervenneAlban VervenneAlban Vervenne    
zoon van wijlen Jules en Zoë Vervenne - Delcour 

 

Geboren te Wevelgem op 26 februari 1928 

en overleden te Brugge op 5 oktober 2017 in het AZ Sint-Jan. 

 

Tot priester gewijd te Brugge op 30 mei 1953 

Leraar aan het Sint-Jozefscollege te Torhout (1953-1956) 

Leraar aan het Vrij Technisch Instituut te Brugge (1956-1967) 

Medepastoor aan de Sint-Martinusparochie te Loppem (1967-1980) 

Pastoor van de Sint-Martinusparochie te Koolskamp (1980-1998) 

Eervol ontslag als pastoor op 5 maart 1998 

Hij bleef nadien dienstbaar als priester en tot voor kort was hij  

enthousiast medewerker in het Rijksarchief Brugge. 

 

 
U wordt uitgenodigd om samen met ons te bidden en afscheid te nemen   

in de Eucharistieviering op zaterdag 14 oktober 2017 

om 10u.30 in de parochiekerk Sint-Mauritius,  

Oude Dorpsweg te Varsenare. 

 

De teraardebestelling in de familiegrafkelder 

op het kerkhof van Wevelgem  

gebeurt in familiekring. 

 

Mogelijkheid om de familie te condoleren na de dienst. 

 

 

 

 
Dit melden u: 

 

Lieven († Liesbeth Bossaert) en Ludwine Vervenne - Vansteenkiste 

Rosa Vervenne    

                                    zijn broer, zus en schoonzus 

 

Wouter Vervenne 

Greet Vervenne 

Maarten en Jo Vervenne - Magerman 

 Felix, Boris, Lotte 

Diederik en Gerdje Vervenne - Ranson 

Bart en Leen Geldof - Vervenne 

 Laura, Emma 

                                                                          zijn neven en nichten 

 

De aanverwanten van de families Vervenne en Delcour. 

 

 

Monseigneur Lode Aerts, bisschop van Brugge 

E.H. pastoor-deken Edgard Duplacie 

De priesters, diakens en parochieassistenten  

van het decanaat Gistel.  

 

 

Oprechte dank aan allen die hem met liefde en toewijding  

omringd hebben.  

 

 

U kunt een laatste groet brengen aan Alban in het 

uitvaartcentrum Ackaert, Karel de Stoutelaan 51, 

8000 Brugge, elke dag van 14 tot 18.30 uur  

en dit op dinsdag, woensdag en donderdag. 

 

Rouwadres:  

Familie Vervenne,  

p/a UC Ackaert, Karel de Stoutelaan 51, 8000 Brugge 
 

 

Ik dank de goede God voor de gave  

van mijn gezegend leven en voor  

de uitzonderlijke genade van mijn priesterschap. 


