Je wandelt, weet ik, in een milder licht
dat voor je uitschijnt en je stappen richt,
een vrede tegemoet die wij niet kennen
naar een gezegend eeuwig vergezicht.
A. Van Wilderode

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

de heer

Werner Destoop
weduwnaar van mevrouw Clairette Decock († 2011)
Hij is geboren in Harelbeke op 10 augustus 1932 en is rustig
van ons heengegaan in Ichtegem op 4 november 2021,
begeleid met de gebeden van de Heilige Kerk.

________

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op VRIJDAG 12 november 2021 om 10.30 uur
in de ST.-MICHIELSKERK in ICHTEGEM,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.
(mondmasker verplicht)

Dit melden u diepbedroefd:
Zijn kinderen en kleinkinderen:
		
Yves (†) DESTOOP
		
Peter en Anne BRACQUENÉ - DESTOOP
			Hendrik
			Willem
		
Philippe DESTOOP
		
Bernard DESTOOP
Zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
		
		
		
		
		
		
		

Herman (†) en Yvette (†) DESTOOP - ALLEGAERT en familie
Paul (†) en Georgette (†) DASSONVILLE - DESTOOP
Joris en Hilda CARTON - DESTOOP en familie
Emiel (†) en Yvonne (†) VAN DER STRAETEN - DESTOOP en familie
Jozef en Nelly DESTOOP - CATTEBEKE en familie
Wilfried (†) en Thérèse (†) VANDENBERGHE - DESTOOP en familie
Paul en Liliane DESTOOP - WYFFELS en familie

		
		
		

Gaston (†) en Gytanne (†) VERHULST - DECOCK en familie
Maxime DECOCK
Gerard en Nadina ANCKAERT - DECOCK

De offerande wordt aanzien als rouwbetuiging.
De families DESTOOP - VANDENBULCKE en DECOCK - DE BRUYN.
U kunt Werner een groet brengen in het rouwcentrum Logghe, Engelstraat 214 in Ichtegem.
Elke weekdag van 16 tot 19 uur, zaterdag van 16 tot 18 uur, op zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

“Heer Jezus, neem ook hem op in Uw eeuwig geluk!”

Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Met dank aan: zijn huisarts Dr. Anseeuw,
		 zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
		 de directie, personeel en vrijwilligers van WZC Hof Demeersseman in Ichtegem.		
dan

met

