“Denk aan mij terug
maar niet in deze dagen
van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug
in de stralende zon
hoe ik was
toen ik alles nog kon.”

Hij is de lieve echtgenoot van:
		

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
melden wij u het overlijden van

de heer Oswald Deswaef
echtgenoot van mevrouw Marleen Goddeeris
Hij is geboren in Roeselare op 29 mei 1949 en is rustig,
na een moedig gedragen ziekte en omringd door warme, liefdevolle zorgen,
van ons heengegaan in Torhout op 2 februari 2018.
Politiecommissaris op rust
_________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 9 februari 2018 om 10 uur
in de St.-Pieterskerk, Zwanestraat in Torhout.
Gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Marleen Goddeeris

Hij is de zorgzame vader en trotse pappie van:
		
Stijn Deswaef - Siska Pollet
			
Hanne, Zoë
		
Pieter Deswaef - Liesbeth Goossens
			
Léon, Rachelle
		
Thomas Deswaef - Cindy Ballière
			
Jules, Jerome
Hij is de zoon en schoonzoon van:
		
		

Mauritius (†) Deswaef - Irma (†) Vyncke
Paul (†) Goddeeris - Georgina Vynckier

Hij is de broer, schoonbroer, oom en grootoom van:
		
		
		
		

Guido (†) Deswaef - Odette Declerck, kinderen en kleinkinderen
Jean-Marie Van Quathem - Christeld Deswaef, kinderen en kleinkinderen
Hubert (†) Matthijs - Machteld Deswaef, kinderen en kleinkinderen
Ingrid (†) Deswaef

		

Bernard Goddeeris

De families Deswaef - Vyncke en Goddeeris - Vynckier.

Na de crematie krijgt de urne een warm plaatsje in huiselijke kring.
U kunt Oswald een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Geert Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

Met dank aan:
		
		
		
		
		

zijn huisarts, dr. K. Demanet,
zijn geneesheer-specialist dr. H. Mariën,
het personeel van het oncologisch dagziekenhuis
van het AZ Delta, campus St.-Rembert in Torhout
en alle vrienden, kennissen en buren voor hun talrijke steunende bezoekjes.

Rouwadressen:
		
		
		
		

Rogier van der Weydenlaan 4, 8820 Torhout
Kortemarkstraat 50, 8820 Torhout
Veldstraat 21, 8840 Oostnieuwkerke
Roeselaarseweg 3, 8820 Torhout

