
Van iemand houden
is hem niet useerhouden
zijn eigen weg te gaan.
Blijuen zeggen "het is goed"

Diep bedroefd om het aÍscheid,
maar dankbaar voor ai wat wij van hem mochten ontvalgen,

melden wij u het heengaan van

O)*rel
echtgenoot van mevrouw Marleen DHIEDT

geboren te Oostende op 26 maart 1955 en overleden
thuis te Westkerke, omringd door zljn geliefden op 5 mei 2018.

Lid van Duivenmaatschappij Union Gistel.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, za1 opgedragen
worden in de Aula van Rouwcentrum Vanhooren, Heyvaertlaan 10 te GISTEL
op WOENSDAG 9 MEI 2O18 om 1O.3O uur.

Bijeenkomst aan de Aula om 10.15 uur.

Gelegenheid tot begroeten na de dienst.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres: 3460Westkerke,Gistelsesteenweg 161

U kan ook uw medeleven betuigen op www.vanhooren-ceremonies.be
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Hij is de echtgenoot van:

Marleen DHIEDT,

Hij is de vader van:

Yvan en Eveiyn CAMERLYNCK - BULLYNCK,

Hij is de zoon efi schoonzoon van:

Maurice t en Georgette t BULLyNCK - VIAENE,
Jozef I en Paula DHIEDT - DE SCHACHT,

Hr.1 is de broer, schoonbroer en nonkel r,an:

LiEane ï BULLYNCK en famiiie.
Erik en Jenny BULLYNCK - SOUVAGIE en famiiie,
Herman f en Miranda BULLyNCK - DE BRUCK,
Diane BULLYNCK en familie,
Luc en Na{ing BRUGGEMANS - BULLYNCK,
Patrick en Ria HELSEMOORTEL - BULLYNCK en dochter,

Jean-Marie en Liliane CHRISTIANS - DHIEDT en familie,
Dalny' en Patricia DHIEDT - HESTA en familie,
Ludo en Conny DHIEDT - VAN LAETHEM en famiiie,
Nancy ï DHIEDT,

Delen mee in onze rou-ff:

de families BULLYNCK - VIAENE en DHIEDT - DE SCHACHT.

Met dank en waardering aal;
zijn huisdokter, Dr. Gilbert Beirens,
zijn thuisverpleging Nancy.
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