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“Dat nu die lieve handen rusten,
zij hebben toch zoveel gedaan.

Zij droegen ‘s levens last en lusten,
maar brachten altijd liefde aan.”

Dankbaar om wat hij voor ons was,
nemen wij afscheid van

De heer

ALBERT-ANDRE OSTYN
echtgenoot van mevrouw Maria Baert (†1994)

Geboren te Bavikhove op 17 november 1918
 en overleden te Passendale op woensdag 7 februari 2018.

Oudstrijder 1940 - 1945
Lid van de Landelijke Gilde Moorslede

Lid van OKRA Moorslede

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartdienst, die zal opgedragen worden

in de SINT-AUDOMARUSKERK te PASSENDALE,
op WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018 om 10.30 uur,

gevolgd door de bijzetting in de familiekelder 
op de gemeentelijke begraafplaats te Moorslede.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk om 10u15.

De gebedswake wordt gebeden op dinsdag 13 februari 2018 om 16u30
in het WZC Sint-Jozef te Passendale, Kraaiveldstraat 8.

.

Albert kan begroet worden in het funerarium “Vandecandelaere-Spruytte en Casier”
Westrozebekestraat 25 A te Passendale, iedere werkdag van 15u30 tot 18u30

Op zaterdag van 15u30 tot 18u.

Online condoleren kan op www.vandecandelaere-spruytte.be

Dit melden u:

 Wilfried en Christine OSTYN - TOEBAERT
  Johan en Nancy DEVRIENDT - OSTYN
   Louis-Philippe en Tiele
   Marie-Laure en Mathieu
   Louis-Lysander

 † Willy en Christelle PAUWELYN - OSTYN
  Filip en Ann DESENDER - PAUWELYN
   Victor, Remi
  Wim en Veerle PAUWELYN - CORTVRIENDT
   Astrid, Heleen, Laura, Edward

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 †Jozef en †Zulma OSTYN - COMMEINE
 †Marcel en †Irma OSTYN - DE MUYT en familie
 †Paul en †Anna CALLEWAERT - OSTYN en familie

 †Michel en †Clara BAERT - DEDECKERE en familie
 †Albert en †Margriet BAERT - SIOEN en familie
 †Adiel en †Paula STOVE - BAERT en familie

zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families: OSTYN - VEYS en BAERT - PERNEEL.

Met oprechte dank aan:

 de huisartsenpraktijk “Echo”
 de directie en het personeel van het WZC Sint-Jozef te Passendale
 Solidariteit voor het Gezin
 de thuisverpleging Evelyn Decock
 allen die hem met goede zorgen en liefde hebben omringd

Rouwadressen:

 8890 Moorslede, Molenstraat 17
 8610 Kortemark, Ieperstraat 18 D


