Jij die altijd gaf
zonder iets terug te verwachten.
Jij die er altijd was
om voor ons klaar te staan.
Jij blijft altijd in ons voortbestaan.
Ook al valt ‘t zwaar
om zonder jou door te gaan.

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

de heer

Willy Dochy

weduwnaar van mevrouw Laura Roelens († 20.07.2020)
Hij is geboren in Oekene op 28 juli 1935 en is, omringd en gesteund
door zijn familie, van ons heengegaan in Roeselare op 19 november 2021,
begeleid met de gebeden van de H. Kerk.
_______

Hij is de papa en opa van:
		 Frank en Kathy Coppin - Dochy
			 Amber Coppin
			 Esther Coppin, zijn petekind
			 Mathis Coppin
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
		 Noël en Marcella Dochy - Roelens en familie
		 René en Monique Roelens - Bogaert en familie
Hij is verwant aan de families:
		 Dochy - Vanneste en Roelens - Vanbiervliet

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 26 november 2021 om 10.30 uur
in de St.-Andreaskerk in Woumen.
(mondmasker verplicht)

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Woumen (Eierdreefje).
U kunt Willy een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via:
www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Een dankwoord voor de goede zorgen gaat uit naar:
		
		
		
		
		
		
		

zijn huisartsen dr. Vanbeveren † en dr. Vande Moortel,
zijn thuisverpleging Kathleen Hoorelbeke en team,
zijn kinesiste Ann Debacker,
het personeel van Familiehulp,
de directie, personeel en vrijwilligers van WZC Cassiers
in Houthulst, in het bijzonder afd. ‘Watervliet 1’,
de dokters en personeel van AZ Delta campus Rumbeke.

