Vaders gaan, maar sterven niet.
‘k Zal zijn naam met eerbied noemen
nu hij neerdaalt in het graf.
En Gods goedheid altijd roemen
die me zulk een vader gaf.

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

de heer

Cyriel Vercaemer
weduwnaar van mevrouw Lillianna De Bruyne († 2015)
Hij is geboren in Zarren op 13 april 1947 en is, omringd door zijn familie,
godvruchtig van ons heengegaan in Roeselare op 13 december 2021,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.
Lid van S-plus, Houthulst
Lid vinkenmaatschappij De Woudzangers Houthulst
Gewezen gewestleider Vinkenbond AVIBO
Lid Oudstrijdersbond Klerken
_________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op dinsdag 21 december 2021 om 10 uur
in de parochiekerk van St.-Kristoffel (Schoolstraat 90, Houthulst).

Hij is de papa en opa van:
		
Benny en Nancy VERCAEMER - DERUYTTER
			
Laura VERCAEMER en Liam
			
Jana VERCAEMER
			
Julie VERCAEMER
		
Gerdy en Ria VERCAEMER - DEWYSE
			
Inge en Frederik MADDELEIN - BOUTEN en kinderen
			
Sylverine en Chris MADDELEIN - CLAEYS en kinderen
			
Sylvia MADDELEIN en kinderen
			
Michaël en Shauni MADDELEIN - VANSTEENE en dochter
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
		
Roger † en Julia † STRUBBE - VERCAEMER en familie
		
René en Suzanne † VERCAEMER - HOGIE - Liliane MARCHAND en familie
		
Willy † en Jeannine MADDELEIN - DE BRUYNE en familie
		
Paul en Sonja LISABETH - DE BRUYNE en familie
De families VERCAEMER - DEWULF en DE BRUYNE - DENYS.

(mondmasker verplicht)

De offerande geldt als rouwbetuiging aan de familie.

Met dank aan zijn huisarts dr. Lieselot Decock
en het personeel van het AZ Delta, campus Rumbeke.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in de urnengrafkelder op de begraafplaats “Ter Ruste” in Houthulst.
U kunt Cyriel een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

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

Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

