
Zijn stiefzoon en schoondochter

 Ronny en Christine Verhulst – Borry

 
Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
 
 Gerard† en Henriette† DECLERCQ – SAMYN en familie
 Rogier† en Ivonne† CNEUT - DECLERCQ en familie
 Simonne† DECLERCQ
 Palmer† DECLERCQ
 
 Godelieve† REMMERY
 Geeraard† en Clara† VICTOR – REMMERY en familie
 Silvester† en Anna† VICTOR – REMMERY
 Valère† en Elisabeth† CASIER – REMMERY en familie
 Joseph† en Maria REMMERY – VERCRUYSSE en familie
 Michel en Maria BUCSAN – Roger† REMMERY – MASSCHELEIN en familie
 Gilbert† en Nelly LEENKNECHT – REMMERY en familie
 
 Leon† en Maria† VERHULST – VANDAELE en familie
 Maria† VERHULST
 André† en Martha† D’HOOP – VERHULST en familie

 
Zijn aanverwante familie

 DECLERCQ - DECOENE - REMMERY - DELEYE - VERHULST - VANDAELE

 
Met dank aan

 Dr Derycke Simon, zijn huisarts
 De directie en het personeel van WZC Maria Middelares te Moorslede

 
Rouwadres:

 8890 Moorslede, Gentsestraat 18

uitvaartzorg vandecandelaere-spruytte 051 77 07 59 druk desimpel - moorslede

Niet alles is voorbij.
Je blijft bij ons door wie je was en wat je zei

en alles wat je voor ons hebt betekend.

Verdriet en dankbaarheid gaan samen
nu we afscheid nemen van

de heer

Odiel Declercq
weduwnaar van Maria Remmery

geboren te Rumbeke op 9 augustus 1929
en van ons heengegaan te Moorslede op 1 januari 2020

gesterkt door het ziekensacrament.

Dankend om de wilskracht en de genegenheid die van hem zijn uitgegaan
nodigen wij u uit om samen met ons te bidden

tijdens de uitvaartdienst, die opgedragen wordt in de
SINT-MARTINUSKERK te MOORSLEDE op
DONDERDAG 9 JANUARI 2020 om 10 uur

gevolgd door de crematie en bijzetting van de urne in de familiegrafkelder
op de gemeentelijke begraafplaats in Beitem-Roeselare.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9u45.

Er is gelegenheid uw medeleven te betuigen op www.vandecandelaere-spruytte.be

Odiel kan begroet worden in het funerarium “Vandecandelaere-Spruytte”

Westrozebekestraat 25a te Passendale, iedere werkdag van 15.30 uur tot 18.30 uur.

Op zaterdag tot 18 uur.

GEDENK HEM IN UW GEBED

†


