“Wie in ons hart voortleeft,
zal nooit sterven.”

Hij blijft in de herinnering leven als:
echtgenoot van:
Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

Cyriel Dewulf
weduwnaar van mevrouw Simonne De Deygere († 2018)
° Handzame, 12 september 1929
† Kortemark, 21 oktober 2021
_______

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartdienst die plaatsheeft
op vrijdag 29 oktober 2021 om 10.30 uur
in de St.-Dionysiuskerk in Zarren.

		

Simonne † De Deygere

papa van:
		 Danny † en Marleen Dewulf - Steen
			
Anniek Seys en Ruben
			
Mieke Seys en Bart, Lola en Frits
		 Diane † Dewulf
broer, schoonbroer en nonkel van:
		
		
		
		

Frans † en Irma † Brasseur - Dewulf
Maurits † Dewulf
Michel † en Godelieve † Sesier - Dewulf en familie
Richard † en Godelieve † Dewulf - Claeys en familie

		
		
		
		
		
		

Eugeen † en Maria † De Deygere - Dewulf en familie
André † en Jeanne † Maes - De Deygere en familie
Arthur † en Leona † Vanallemeersch - De Deygere en familie
Jozef † en Georgette † Declerck - De Deygere en familie
Arseen † en Celina De Deygere - Verlae en familie
Frans en Agnes De Deygere - Debuf en familie

De families Dewulf - Leflere en De Deygere - Verhelst.

Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Zarren.
Bewaar het beeld van Cyriel in uw hart,
er is geen mogelijkheid tot rouwgroet.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Met dank aan:
		
		
		
		
		

zijn huisarts,
de directie, personeel en vrijwilligers
van WZC Blijvelde, Afd. ‘De Meiboom’ in Kortemark,
zijn vroegere thuisverpleging Sofie, Françoise en Dorine,
het personeel van Familiezorg,
zijn kinesisten van groepspraktijk ‘De Gordel’.

