Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet echt herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de eeuwige rust is gegeven.

Dit melden u:
Zijn echtgenote:
Bertha NYSSEN,

Zijn kinderen:
Diep bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor al wat wij van hem mochten ontvangen
melden wij u het heengaan van

De heer

Robert Lagast
echtgenoot van mevrouw Bertha NYSSEN
geboren te Bredene op 20 augustus 1928 en overleden
in het A.Z. Damiaan te Oostende op 12 maart 2019,
begeleid door de gebeden van de Heilige Kerk.

Paul en Rita ACKAERT – LAGAST,
Carlos en Josiane DE JAEGHER – LAGAST,
Martine † LAGAST,

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Salvatore en Wendy PATANÈ - KETELS,
Pauline JACOBUS,
Louise JACOBUS,
Anthony en Stefanie DEDULLE – DE JAEGHER,
Sam DEDULLE,
Saar DEDULLE,
Davy en Annelies LOSTERMANS – GOYVAERTS,
Nelle LOSTERMANS,


Zijn zus, neven en nichten,
Er is gelegenheid om Robert een laatste groet te brengen in het funerarium Vanhooren,
Heyvaertlaan 10 te Gistel, elke werkdag van 16 tot 19 uur.
De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden
in de Onze Lieve Vrouwekerk te OUDENBURG op ZATERDAG 16 MAART 2019 om 10.30 uur,
gevolgd door de begrafenis in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Oudenburg.
Bijeenkomst en rouwbegroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.
Rouwadres: 8460 Oudenburg, Ettelgemsestraat 100
U kan ook uw medeleven betuigen op www.vanhooren-ceremonies.be

De families LAGAST – BACKER en NYSSEN – MINNE.

Met dank en waardering aan:
zijn huisdokter, Dr. Piet Callebout,
de directie en het voltallig personeel van het Woon- en Zorgcentrum
Riethove te Oudenburg,
de dokters en het voltallig personeel van het A.Z. Damiaan te Oostende.

Uitvaartverzorging Vanhooren Gistel – tel. 059/ 27 82 96 – info@vanhooren-ceremonies.be

