Een uniek mens is heengegaan.
Nu zijn we verbijsterd en bedroefd,
maar hij zal altijd bij ons blijven
door de onuitwisbare indruk die hij achterlaat.
Overal en altijd verspreidde hij warmte en liefde.

Dit melden U met diepe droefheid :

Lena VERHENNE

zijn echtgenote ;

Bart en Marie-Anne LYBAERT - PENNINCK
Maxim LYBAERT en Axelle PIETERS
de kinderen van Marie-Anne
Diep bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om al wat hij
voor ons betekend heeft, melden wij het overlijden van
DE HEER

Herman Lybaert
Echtgenoot van mevrouw Lena Verhenne
Geboren te Tielt op 30 september 1953 en door zijn naasten omringd,
overleden in het A.Z. Sint-Lucas te Brugge op 12 augustus 2019.
Mede-oprichter van schildersbedrijf H&B Lybaert.

zijn kinderen en kleinkinderen ;

Eric en Monica LYBAERT - VANCAUWENBERGHE
Daniël en Christine † LYBAERT - DECLERCK - Carine LAMBERT en familie
Patrick en Nadine LYBAERT - D’HONDT
Willy † VERHENNE
Wilfried en Marleen VERHENNE - GOUTRY en familie
Walter en Hilde VERHENNE - DEFAUW en familie
Geert en Rosa DECLERCQ - VERHENNE en familie
			

zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten ;

De families LYBAERT - VERKINDEREN en VERHENNE - DECLERCQ.

Met dank aan :
De plechtige uitvaartdienst, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de parochiekerk van St.-Amandus te Wingene
op zaterdag 17 augustus 2019 om 10 uur,
gevolgd door de crematie en inzetting van de urne op de begraafplaats van Wingene.

zijn huisarts en goede vriend Pol D’Hoore,
de directie, dokters en verplegend personeel van het A.Z. Sint-Lucas te Brugge
en allen die Herman met liefde en zorg omringden.

De offerande dient als rouwbeklag.
De familie kan gecondoleerd worden na de kerkelijke dienst.

Herman is opgebaard in het funerarium Denolf, Yzerbergstraat 5 te Zwevezele
en kan er elke dag begroet worden tussen 16.30 en 18.30 uur.

Rouwcorrespondentie :
Uitvaartzorg Denolf
t.a.v. de familie Lybaert - Verhenne
Yzerbergstraat 5 - 8750 Wingene

Uitvaartzorg Denolf, Wingene, tel. 0475 62 51 82
Online condoleren op www.uitvaartzorgdenolf.be

