
Vader, opa, Juultje voor de vrienden,

Bijna 60 jaar waren we samen.
Dat kunnen ze ons niet meer afnemen.
We hebben een mooi leven gehad met ons gezin,
familie en vrienden.
Met heel mijn hart heb ik altijd zo goed mogelijk
voor jou proberen te zorgen.
Ik ben er zeker van dat je mij van hierboven altijd
in het oog zal houden en dat voelt goed...

   Je liefhebbende echtgenote

Je zat nooit stil, was altijd bezig je land te bewerken en te 
oogsten voor ons.
Je kon zo genieten van de vele fietstochten met achteraf een 
fris pintje.
Een kaartje leggen was ook jou grote passie. 5 jaar geleden 
was je nog zo trots dat je kampioen was bij de Okra.
De familiegelegenheden waren voor jou zo’n bijzondere 
momenten waar je in stilte kon van genieten.

    Je kinderen

Met passie kon je vertellen over je deugnietstreken van 
vroeger. Een engeltje was je zeker niet. Je leerde ons ook 
kaarten, dierenvrienden worden met je vele poezen en ook 
de konijnen die je kweekte.
Je genoot van het leven en maakte van elke dag een goeie 
dag.
We zullen je nooit vergeten.

    Je kleinkinderen

Met droefheid nemen we afscheid van

de heer Jules Cathry
echtgenoot van mevrouw Lutgarde Willemyns

Geboren in Roeselare op 22 december 1930 en overleden in Houthulst op 21 februari 2021.

Lid van OKRA (Staden en Westrozebeke)

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaartdienst in intieme kring plaatsvinden
in de Sint-Janskerk te Staden op zaterdag 27 februari 2021 om 10 uur.

U kan de dienst volgen via de persoonlijke pagina van Jules op www.uitvaartzorgcasier.be, code: CaJu3021

Daarna begeleiden we Jules naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Staden.

Jules kan begroet worden in het funerarium Vandecandelaere en Casier, 
Ch. Ampestraat 2a, 8840 Staden elke dag van 16u30 tot 19u.

Online condoleren kan op www.uitvaartzorgcasier.be.



Hij is de echtgenoot van 
 Lutgarde Willemyns

Hij is de pa en opa van  
 Patrick en Katrien Cathry - Derycke
  Tine Cathry en Kenneth Degrave
   Millou, G
  Jonas Cathry
  Floris Cathry en Elke Vermeulen
 Moniek en Chris Cathry - Alossery
  Jolien Alossery
  Julie Alossery en Bram D’Hooghe
 Regina en Ronny Cathry - Demoen
  Miguel Demoen
  Gianni Demoen en Camille Robbe
   Charles-Henri, Edouard

8650 Houthulst, Terreststraat 4C bus 12

Brigitte en Geert Cathry - Wittouck
 Ine Wittouck en Olivier Dejonghe
  Renée, Remy
 Arne Wittouck en Valérie Opsomer
  G
Filip en Cindy Cathry - Vergote
 Jennifer Cathry
 Quinten Cathry
 Elina Dejaegher

Zijn zuster†, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Hij is verwant aan de families
 Cathry - Lefevere - Compernolle en Willemyns - Deroo

Dank voor de goede zorgen
 Dr. A. Demûelenaere, kinesist Koen De Brabander,
 het Wit-Gele Kruis, Gezinszorg I-Mens

Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53

Jules Cathry
°22-12-1930 - †21-02-2021


