Voor jou ging het sterven niet ineens.
Je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld.
Ook niet wat je hebt geleden.
Bedroefd om het heengaan maar dankbaar om wat hij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van

De heer

Firmin Bovyn
weduwnaar van mevrouw
Lucienne DE WILDE
Geboren te Eke op 6 oktober 1933
en godvruchtig overleden in het UZ te Gent op 16 januari 2018.
Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Dit melden u bedroefd :
Christiaan en Maureen DE ROUCK - BOVYN
Jens en Karen FÖRSTER - DE ROUCK

De plechtige eucharistieviering waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Gavere
op DINSDAG 23 JANUARI 2018 OM 10.30 UUR
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder
op de centrale begraafplaats, Lielareweg te Gavere.
_______

Een laatste groet aan Firmin kan u brengen in het funerarium van Uitvaartcentrum
Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste, elke werkdag van 17 uur tot 19 uur
tot en met vrijdag.
Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

zijn kinderen
zijn kleinkinderen

Roger (†) en Bertha (†) BOVYN - BORREMAN, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Romain (†) en Bernice BOVYN - DHONDT, kinderen en kleinkinderen
Etienne (†) en Marie-Josée (†) BOVYN - VAN MELCKEBEKE, kinderen en kleinkinderen
Raoul en Juliette AELTERMAN - BOVYN en kinderen
Roger (†) en Mariette STORM - BOVYN, kinderen en kleinkinderen
Bernard BOVYN
Dirk en Nelly BEKE - BOVYN, kinderen en kleinkinderen
Polydoor en Mariette DE BEIR - DE WILDE, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Michel (†) DE WILDE
zijn broer, zussen, schoonzussen en schoonbroers, neven en nichten
De families BOVYN - DE WILDE - VAN DE KERCKHOVE - SCHOEMMAEKERS
Met dank aan zijn huisarts en thuisverpleging.

Rouwadres:
Uitvaartcentrum Van der Haegen
T.a.v. Familie Bovyn - De Wilde
Leenstraat 22
9890 Gavere - Vurste
Tel. 09/384 19 49

