Je strijd is nu gestreden.
Diepbedroefd nemen wij afscheid van je,
maar in ons hart blijf je bestaan.

Dit melden u:
Diep bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor alle liefde
dat we van hem mochten ontvangen,
melden wij u het heengaan van

Zijn echtgenote:
Monique BECUE
Zijn kinderen:

De heer

Hedwig Degryse

Ingrid DEGRYSE en Johan DUMAREY
Martine † DEGRYSE
Zijn kleinkinderen:

echtgenoot van mevrouw Monique BECUE

Laurens VAN HUELE en Yelena DIMOVA
Dimitri DUMAREY en Julie SAVENAY
Jef

geboren te Eernegem op 4 mei 1933 en overleden
in het A.Z. Damiaan te Oostende op 12 november 2018,
begeleid door de gebeden van de Heilige Kerk.

Zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten:


Er is gelegenheid om Hedwig 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 St.- Amanduskerk
te BEKEGEM op ZATERDAG 17 NOVEMBER 2018
om 10 uur, gevolgd door de crematie in de “Blauwe Toren”
te Brugge waarna bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Bekegem.
Bijeenkomst aan de kerk.
De offergang geldt als rouwbegroeting.
Rouwadressen:

8470 Gistel, Merellaan 8
8310 Assebroek, t’Leitje 23

Pater Omer † DEGRYSE
Hilaire † en Cecile † DEGRYSE – DE FOER en familie
Oscar † en Godelieve † MONSTREY – DEGRYSE en familie
Albert † BONTE, René † COUCKE, Esther † DEGRYSE
en familie
Joël † en Regina † DEGRYSE – SIMPELAERE
Georges † en Christiane DEGRYSE – BECUE en familie
Pierre en Estella OPSTAELE – DEGRYSE en familie
De families DEGRYSE – VANDENBROUCKE
en BECUE – PAPE.
Met dank en waardering aan:
zijn huisdokter, Dr. Lievens
de dokters en het voltallig personeel
van het A.Z. Damiaan te Oostende.
Online rouwregister op www.vanhooren-ceremonies.be
Uitvaartverzorging Vanhooren Gistel – tel. 059/ 27 82 96 – fax. 059/ 27 52 31

