“Ik ben zo moe na deze lange reis,
al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.”

Dit melden u diep bedroefd:
Zijn kinderen:
Diep bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor al wat wij van hem mochten ontvangen,
melden wij u het heengaan van

de heer

Sylvair Decoster
weduwnaar van mevrouw Paula Cailliau († 2010)
geboren te Westkerke op 10 november 1935
en overleden in Koekelare op 23 november 2017,
gesterkt door de ziekenzalving.
_______

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 30 november 2017
om 10 uur in de St.-Michielskerk in Ichtegem,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

		
		
		

Stephan en Marleen D’Haene - Decoster
Max en Christel Gheeraert - Decoster
Frank Decoster

Zijn kleinzoon:
		

Xander Gheeraert

Zijn zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:
		 Roland en Jeannine Vanbelleghem - Decoster
						 - Willy † Maertens en familie
		 Charles en Anna Cailliau - Sinnaeve
						 - Astrid † Balduck en familie
		 Alfons † en Agnes Devrome - Cailliau en familie
		 Roger † en Clara Debou - Cailliau en familie
		 Robert en Hilda † Calliau - Haerinck en familie
De families Decoster - Kyndt en Cailliau - Dewancker.

Met dank aan en waardering voor:

Bijeenkomst en rouwbegroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

		
		
		

U kunt Sylvair een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Rouwadressen:

Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

		
		
		

zijn huisarts dr. D. Vermeulen,
de directie, personeel en vrijwilligers van
WZC Meunyckenhof, Afd. De Zomertuin, in Koekelare.

Bergstraat 32 bus 6, 9700 Oudenaarde
Oliemolenstraat 6, 8211 Aartrijke
Katteburgstraat 15, 8480 Ichtegem

