Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Dankbaar voor zijn leven en voor de liefde die hij ons gaf
vertrouwen wij de Heer toe

de heer

Robert Degryse
Weduwnaar van mevrouw Germaine Vervaeke (†2005)
geboren in Lichtervelde op 17 augustus 1921, omringd door
zijn dierbaren overleden in het wzc De Oever in Oostnieuwkerke
op woensdag 22 maart 2017, gesterkt door de ziekenzalving.
Schoenmaker op rust.

_________

Samen met u willen wij Robert voor een laatste maal
liefdevol omringen tijdens de uitvaartplechtigheid
in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Oostnieuwkerke,
op dinsdag 28 maart 2017 om 10 uur.
Daarna mag hij voor altijd bij zijn echtgenote rusten in de
familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.
Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.
Wij zien de offergang als betuiging van uw medeleven.
Voor een stil moment bij Robert bent u welkom in het Funerarium
Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,
op zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur, op zondag van 9.30 tot 10.30 uur.
Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Patrick en Odette Ballyn-Degryse
Carl en Heidi Deraeve-Ballyn, Justine en Jens, Céline en Brent, Benoit,
Wouter en Mara Ballyn-Vandendriessche, Silke, Lune, Lieke,
Erik en Jeanine Degryse-Bailleul,
Christof en Wendy Degryse-Rottier,
Sofie Degryse,

,

Luc en Marleen Degryse-Coucke,
Joery en Jenny Degryse-Vercauteren, Saskia, Helena,
Thijs en Isolde Degryse-Ureel, Frenn, Hermen,
Dirk en Eline Degryse-Reynaert,
Ward Degryse,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Marieke Degryse,

†Albert Degryse - †Maria Vanackere,
†Leon Deruytter - †Bertha Degryse en familie,
†Jerome Vandevyvere - †Yvonne Degryse en familie,
†Valère Bocklant - †Gerarda Degryse,
†Camiel Degryse - †Marcella Defrancq - Denise Derck en familie,
†Michel Degryse - Maria Decuypere en familie,
Frans Sercu - †Ivette Degryse en familie,
†Jozef Huyghe - †Maria Vervaeke en familie,
†Victor Maekelberg - Irène Vervaeke en familie,
†Leon Platteeuw - Magdalena Vervaeke en familie,
Maurits Vervaeke - †Leona Delmote en familie,
†Gerard Vervaeke - †Maria Everaert,
zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Degryse - Bossu en Vervaeke - Wybaillie,
Met oprechte dank aan:
Zijn huisarts,
De directie en het personeel van het wzc De Oever,
Rouwadres:

Familie Degryse,
p/a Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare
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