
In liefde en dankbaarheid nemen wij bedroefd afscheid van

de heer

Gilbert Vanhuyse
Levenspartner van mevrouw Henriette Soete

Geboren te Roeselare op 14 juli 1934,
er omringd door zijn dierbaren overleden in het wzc Westerlinde

op donderdag 6 oktober 2022.

Gewezen lid van het Gildemuziek.

_________

Samen met u willen we afscheid nemen van Gilbert tijdens

de uitvaartplechtigheid in de aula van

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare,

op donderdag 13 oktober 2022 om 10.30 uur.

Na de crematie zal de urne worden bijgezet op het

urnenveld van de stedelijke begraafplaats Groenestraat.

Wij komen samen aan de aula vanaf 10.15 uur.

Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Gilbert bent u welkom in het Funerarium

Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,

zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur, zondag van 9.30 tot 10.30 uur.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Zijn levenspartner:

Henriette Soete

Zijn  dochter:

Katia Vanhuyse

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Saskia Asseloos - Kurt Godderis

Debbie Godderis

Elle-Noor

Celien Godderis

Rune Godderis en vriendin Manon

Evelyn Asseloos - Birger Lefebvre

Linn Lefebvre

Lars Lefebvre

Illy Lefebvre

De moeder van zijn dochter:

Andrea Denys

Voor altijd in het hart van:

†Rene Demeester - †Gabriëlle Vanhuyse en familie

†Joseph Vanhuyse - †Julia Werbrouck en familie

†Jacques Decock - †Leona Vanhuyse en familie

†Michel Vanhuyse

†Marcel Debeuckelaere - †Jenny Vanhuyse en familie

†Sylvain Vanhuyse - †Ghisèle Plypho en familie

André Vanhuyse - Roos Roelens en familie

Zijn aanverwante families:

Vanhuyse - Corneillie en Soete - Steenkiste

Met dank voor de warme zorg:

Zijn huisarts Hubert Courtens

Het thuisverpleegteam van Ilse Peperstraete

De dienst Familiehulp, in het bijzonder Ingrid

De directie en het personeel van wzc Westerlinde Roeselare

Rouwadres: 8800 Roeselare, Hugo Verrieststraat 77 bus 13

Uitvaartzorg-Funerarium Lowie & Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - Tel. 051/20 42 85

Ik ben zo moe na deze lange reis.

Al wat ik vraag is een rustige slaap

en dromen over hen die ik lief had.


