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

Dit melden u:
Zijn dochter, klein- en achterkleinkinderen:

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

de heer

Robert Decleir
weduwnaar van mevrouw Laura Dedeyster († 2007)
Hij is geboren in Kortemark op 4 februari 1925 en is er thuis
van ons heengegaan op 12 februari 2018.
Lid van TuinHier
Lid van de cactusvereniging Grusonia
Lid van Samana (Ziekenzorg)
_________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 17 februari 2018 om 10 uur
in de ST.-bartholomeusKERK in KORTEMARK.
Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in de urnengrafkelder op de begraafplaats van Kortemark.
U kunt Robert een laatste groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be.
Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

		Miek Decleir
			Laurens en Sybille Degroote - Tanghe, Niels
			
Joachim en Lies Degroote - Laeremans
			
Vincent en Tamara Degroote - Vermaete, Noa en Mila
Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
		
Jozef (†) en Lydie (†) Decleir - Vandenbroucke en familie
		André (†) en Denise (†) Decleir - Joseph en familie
		Antoon (†) en Anna (†) Decleir - Vancoullie en familie
		Michel en Angèle Decleir - Dupon en familie
		Broeder Bart, Noël Decleir
		Urbain (†) en Maria (†) Vanacker - Dedeyster
		Roger (†) en Martha (†) Deceuninck - Dedeyster en familie
		Broeder Gerard (†) Dedeyster
		Roger (†) en Germaine (†) Dedeyster - Vandecasteele
		
Georges (†) en Maria Dedeyster - Dupon en familie
		André (†) Dedeyster
		André (†) Dedeyster
		
Valère (†) Dedeyster
		
Valère Dedeyster
		
Jozef (†) en Ursula (†) Dedeyster - Klein
		Broeder Omer (†) Dedeyster
		Albert en Maria (†) Dedeyster - Decan - Agnes (†) Vannieuwenhuyse en familie
		
Noël (†) en Monique Dedeyster - Poiz en familie
		
Georges en Wilfrieda Delva - Dedeyster en familie
		
Gerard en Erna (†) Dedeyster - Tanghe en familie
De families Decleir - Breyne en Dedeyster - Joseph.
Met dank aan: zijn huisartsen van praktijk "De Kreke"
		
zijn thuisverpleging Mieke Hosten - Ludwine Jaecques en team
		
zijn poetshulp

