“We zullen je missen,
elke dag,
in kleine, eenvoudige dingen,
maar in ons hart
zal je met ons samenblijven."

Hij is de echtgenoot van:
		

Maria Depreitere

Hij is de pa, opa van:

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

de heer

Arthur Bonny
echtgenoot van mevrouw Maria Depreitere
Hij is geboren in Eernegem op 1 december 1927 en is onverwacht
van ons heengegaan in Torhout op 3 december 2017.
_________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 9 december 2017 om 10 uur
in de St.-Michielskerk in Ichtegem, gevolgd door de bijzetting
in een familiegrafkelder op de begraafplaats van Eernegem.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.
U kunt Arthur een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

		
Lieve Bonny - Pascal De Schrijvere
			
Tobias De Schrijvere
			
Diego De Schrijvere
		
Greta Bonny - Gino Bogaert
			
Nina Bogaert - Mathias Devreese
			
Ian Bogaert
		
Luc Bonny - Karin Hautekiet
			
Sarah Bonny
Hij is de broer, schoonbroer, nonkel van:
		
		
		
		

Maria † Bonny - André † Vandewalle en familie
Gustaaf † Bonny - Marie-Jeanne Lootens en familie
Charles † Bonny
Angèle † Bonny - André † Bogaert en familie

		
		

Henri Bonny - Agnes Verplancke en familie
Julia Bonny - Daniël Vleurick en familie

		
		
		
		
		
		
		

Marcel † Depreitere - Maria Quaghebeur en familie
André Depreitere - Magda Quaghebeur en familie
Agnes Depreitere - Maurice † Declerck en familie
Rosa Depreitere - Robert † Maes en familie
E. Zr. Godelieve Depreitere, Trappistin
Lutgart Depreitere - Luc † Delbeke en familie
Rita Depreitere - Gery Lilieur en familie

De families Bonny - Inghelbrecht en Depreitere - Laleman.

Met dank aan zijn huisarts dr. Moeyaert en team van Zorgpunt Koekelare,
		
zijn thuisverpleging Lieve Declercq en team,
		
dokters en het personeel van de dienst spoed van het AZ St.-Rembert Torhout.
		

“ Heer Jezus, neem ook hem op in Uw eeuwig geluk!”
Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

