
Belangrijk is niet
de weg, die je gaat

maar het spoor,
dat je achterlaat.

Freddy Top
1950 - 2023



De zon zal voor je stralen
aan de andere kant.
Hij is je komen halen
wees vrij en laat je leiden door Zijn hand.

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
melden wij u het overlijden van

De heer

Freddy Top
echtgenoot van mevrouw Rita Hahn

Geboren te Poperinge op 28 december 1950
en na een moedige strijd van ons heengegaan

in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper 28 februari 2023,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Samen met familie en vrienden nodigen wij u vriendelijk uit tot de plechtige 
uitvaartdienst, die zal plaatshebben in de Sint-Janskerk te Poperinge 

op zaterdag 4 maart 2023 om 10 uur, gevolgd door de crematie te Oostende 
en de begrafenis van de urne in het urnenveld op de begraafplaats ‘Ter Ruste’.

Er is gelegenheid tot groeten na de viering.

U kunt Freddy een laatste groet brengen in het Funerarium Demuys, 
Duinkerkestraat 143 te Poperinge.

Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

     

Zijn echtgenote

 Rita Hahn

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 Valerie Top
  Aïssa Allermeersch - Djeffry Ryckeghem
   Colin, Feline
  Thalita Allermeersch - Jayson Verhaeghe
  Zoran Allermeersch - Morgane Desomer, 
 Kristof Top
	 	 Kevin	Josefina
	 	 Emmy	Josefina
 Frederik Top

Zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

 Charline Top - † Leon Pittellioen en familie
 Robert Top - Annie Vanhove
 Camilla Hahn en familie
 Noëlla Hahn - † André Vermote en familie
 René Hahn - Françoise Morel en familie
 Anna Hahn en familie

De families Top - Creus en Hahn - Vercruysse

We danken de dokters en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis 
te Ieper voor de goede zorgen.

Online condoleren kan via www.demuys.be.
     

 


