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

Dit melden U met diepe droefheid :

Maria PATTIJN zijn liefhebbende echtgenote ;

Johan en Carine INDEVUYST - VAN DE VYVERE
 Christophe en Liesbet INDEVUYST - SMETS
  Jasmine, Arthur en Louis

Ronny en Els VAN DE VYVERE - DEPOVER
 Stijn VAN DE VYVERE en Steffi COYSMAN
 Brecht en Greet VAN DE VYVERE - TAVERNIER
   zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen ;

Etienne en Maria CHRISTIAENS - VAN DE VYVERE en familie
Jozef en Martha VERHELLE - VAN DE VYVERE en familie
Michel en Lydie VAN DE VYVERE - VIENNE en familie

Marcel † en Margaretha † VAN RYCKEGHEM - PATTIJN en familie
Edmond † en Agnes † PATTIJN - SABBE en familie
Georges † en Ivonna † PATTIJN - DEWITTE en familie
Cyriel † en Maria † PATTIJN - DEWITTE en familie
Gerard † en Paula † PATTIJN - GHYSEL en familie
Jeroom en Madeleine † PATTIJN - SEYNHAEVE en familie

   zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten ;

De families VAN DE VYVERE - BOSTYN en PATTIJN - VANSTEENKISTE.

Met dank aan :
 zijn huisarts en thuisverpleegkundigen,
 de pastorale dienst, directie en personeel van het WZC ‘Maria ter Ruste’ te Zwevezele
 en allen die André met liefde en zorg omringden.

Nooit vragend, nooit klagend,
zijn pijn in stilte dragend.

Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,

zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Diep bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om al wat hij 
voor ons betekend heeft, melden wij het overlijden van

DE HEER

André Van de Vyvere
Echtgenoot van mevrouw Maria Pattijn

Geboren te Zwevezele op 27 december 1932 en door zijn familie omringd 
ingeslapen in het WZC ‘Maria ter Ruste’ te Zwevezele op 4 oktober 2019, 

gesterkt door het ziekensacrament.

Schrijnwerker op rust. 
Erebestuurslid Confederatie Bouw, afdeling schrijnwerk. 

Lid van Okra en petanqueclub ‘Om ter Dichtst’ te Zwevezele. 
Houder van verschillende eretekens.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de parochiekerk van St.-Aldegondis te Zwevezele 

op zaterdag 12 oktober 2019 om 10u30, 
gevolgd door de crematie en inzetting van de urne op de begraafplaats van Zwevezele.

Begroeting in de kerk vanaf 10 uur.

De gebedswake wordt gehouden op vrijdag 11 oktober 2019 om 15 uur 
in de stille ruimte van het WZC ‘Maria ter Ruste’, Pastorijstraat 56 te Zwevezele.

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

WEES DE OVERLEDENE IN UW GEBEDEN INDACHTIG.


