Hij is de papa en opa van:
		
Rik en Hilde Casier - Priem
			
Dieter Casier
		
Luc en Martine Poriau - Casier
			
Dimitri en Ilse Poriau - Vandewalle, Shaylee, Yara
			
Jeroen en Steffi Boone - Poriau, Lars, Julie
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
		
Marcel † en Julia † Casier - Carpentier en familie
		
Gaston † en Roza † Casier - Jaques en familie
		
Leon en Maria † Cordeny - Casier en familie
		

Roger † en Madeleine Beke - Olivier

Hij is verwant aan de families:
		
Casier - Vandecaveye en Olivier - Deroo

Rouwcentrum Logghe, Kortemark

Een woord van dank gaat uit naar allen die Adelin,
papa, opa met zorg en liefde nabij waren.
De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring.
Na de crematie volgt de bijzetting in de urnengrafkelder
op de begraafplaats ‘Stiltepark De Warande’ in Torhout.
U kunt Adelin een groet brengen t.e.m. maandag 15 november
in het rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark,
elke weekdag van 16 tot 19 uur, zaterdag van 16 tot 18 uur,
zondag gesloten. Online condoleren: www.logghe-geert.be

Nooit meer hier,
maar altijd bij ons. ♡
Dankbare herinnering aan
een bijzondere papa, opa

de heer

Adelin Casier
weduwnaar van mevrouw Anny Olivier († 2017)
Hij is geboren in Torhout op 17 december 1933 en is,
omringd en gesteund door zijn familie, van ons heengegaan
in WZC St.-Augustinus in Torhout op 10 november 2021.

Liefste pa,
We gaan je herinneren als een mensenvriend, speelvogel,
natuurliefhebber en een echte dierenvriend. Urenlang konden
we luisteren naar je verhalen en moppen.
Je hield ervan om zoveel als mogelijk omringd te zijn door
je geliefden. Iedereen was steeds welkom bij jou onder het
motto: “hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.
Toen je opgenomen werd in het woonzorgcentrum voelden
we al een tijdje dat we je aan het verliezen waren, beetje per
beetje moesten we je los laten maar je ogen hebben ons tot
op het laatst gevolgd.
Lieve pa, rust zacht. We zullen je altijd graag blijven zien en
alle mooie herinneringen koesteren, je was “gewoon” maar
toch zo heel bijzonder en uniek.
Voor altijd in ons hart…

