Eenvoudig en liefdevol zoals hij heeft geleefd,
nam hij stilletjes afscheid
van allen die hem zo liefhadden
om voor eeuwig te rusten bij de Heer.

Aan onze liefde werd ontnomen

de heer Maurits Dick
06.12.1925 - 17.12.2021

Hij is de echtgenoot van:
		Jeannette Fortry
Hij is de papa en opa van:

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

de heer Maurits Dick
echtgenoot van mevrouw Jeannette Fortry
Hij is geboren in Vladslo op 6 december 1925 en is rustig,
omringd en gesteund door zijn familie, thuis in Zarren van ons heengegaan
op 17 december 2021, begeleid met de gebeden van de H. Kerk.
Lid van OKRA Zarren

______

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 24 december 2021 om 10.30 uur
in de St.-Dionysiuskerk in Zarren.
(mondmasker verplicht)

De offerande geldt als rouwbetuiging.
Daarna volgt de bijzetting in een familiegrafkelder
op de begraafplaats van Zarren.

U kunt Maurits een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 57 03 03

		Mariëtte Dick
			Angelique en Koen
		
Suzanne Dick en Antoon Krekelbergh
			
Petra Krekelbergh en Kristof Vermeersch
		

Maria † Dick

		
Linda Dick en Willy † Verhelle
			
Thomas Verhelle en Els Deschepper
				Niels en Lenny
			
Davy Verhelle en Annelore Clarebout
				Seppe en Sanne
		
Kathleen Dick en Filip Jonckheere
			
Siegfried Jonckheere en Sylvie Crevits
				Elise en Julien
			
Valerie Jonckheere en Cederik Decorte
				Achiel en Alice
		
Marnix Dick en Gina Pollet
			
Arne Dick en Koen De Laender
			Margaux Dick
			
Ward Himpe en Jolien Wyffels
				élise
			Wout Himpe
Delen mee in dit verlies:
		
		

zijn schoonzus Maria
de families Dick - Depoorter en Fortry - Samoy

De familie dankt:
		
		
		

zijn trouwe huisarts dr. Gh. Vandermeersch,
zijn thuisverpleging Els Vanhoutte en Anja,
de dokters en personeel van AZ Delta Roeselare.

