Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle dingen voldaan,
stilletjes ter here gegaan.

Dit melden u diep bedroefd:
Zijn echtgenote:
Irène DUTRY,

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

De heer

Valère Lingier
echtgenoot van mevrouw Irène DUTRY
geboren te Gistel op 25 maart 1927 en overleden
in het A.Z. Damiaan te Oostende op 23 april 2019,
gesterkt door het Sacrament van de Zieken.
Lid van NEOS
Aardappelhandelaar op rust

Er is gelegenheid om Valère 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. Petrus en Pauluskerk te OOSTENDE op ZATERDAG 27 APRIL 2019 om 10 uur,
gevolgd door de crematie in de “Blauwe Toren” te Brugge waarna de bijzetting in een urnenkelder
op de begraafplaats “Warande” te Gistel.
Bijeenkomst en rouwbegroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.
U kan ook uw medeleven betuigen op www.vanhooren-ceremonies.be

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Dirk en Anny LINGIER – SMETS,
Pieter en Anneleen LINGIER – DEMEDTS,
Hanne,
Stijn en Lies LINGIER – SEGERS,
Eamillius,
Kurt en Petra LINGIER – VERLEYE,
Brent LINGIER,
Renzo LINGIER,

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Basiel † en Alicia † BLANCKAERT – LINGIER en familie,
Lucien † en Maria † ROTSAERT – LINGIER en familie,
Rachel † LINGIER,
Marcel † en Maria † LINGIER – MANGODT en familie,
Roger † en Angele † ROTSAERT – LINGIER en familie,
Maurice † en Noëlla DEKETELAERE – VANDENBROELE en familie,
Christiaan en Cyrilla DECORTE – DEKETELAERE en familie,
Hilaire en Maria SCHREEL – GHEERAERT en familie,
Romain † en Jacqueline † LONNEVILLE – SCHREEL en familie,
Charles en Jeannine † DESMEDT – SCHREEL en familie,

De families LINGIER – MARES en DUTRY – DEKETELAERE – SCHREEL.

Met dank en waardering aan:
zijn huisdokter, Dr. Dewulf,
de dokters en het voltallig personeel van het A.Z. Damiaan
te Oostende, dienst Palliatieve zorgen.
Uitvaartverzorging Vanhooren Gistel – tel. 059/ 27 82 96 – fax 059/ 27 52 31

