
Wij willen je rust geven 
al is vol droefheid ons hart,

Je lijden zien en niet kunnen helpen
was onze grootste smart.

Bedroefd om het heengaan maar dankbaar om wat hij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van

De heer

Julien Huys
weduwnaar van mevrouw

Maria CODDENS

geboren te Eke op 23 augustus 1943 en godvruchtig overleden
in WZC “de Lichtervelde“ te Eke op 11 augustus 2018.

Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Gewezen loonwerker, met veel toewijding
Voormalig lid: Koninklijke Fanfare Ste-Cecilia Gavere

                                         Sint-Gregorius Gilde zangkoor Gavere

De plechtige uitvaartliturgie waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Gavere

op ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2018 om 10 uur
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder
op de centrale begraafplaats, Lielareweg te Gavere.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid
achteraan in de kerk.

Een laatste groet aan Julien kan u brengen in het funerarium van
Uitvaartcentrum Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste,

elke werkdag van 17 uur tot 19 uur.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk 
op zondag 16 september 2018 om 10 uur.

Dit melden u met droefheid:

Kathleen (†) HUYS
Marian HUYS - Thomas VANLIEFDE,

Pieter-Jan VANLIEFDE
                                                                    zijn kinderen en kleinkind

Raphaël en Mariette EEMAN - HUYS,
kinderen en kleinkinderen

Daniël (†) en Agnes DE WULF - HUYS,
kinderen en kleinkinderen

Albert en Julia SIAU - HUYS,
kinderen en kleinkinderen

Etienne HUYS - (Beatrice BEKAERT †) - Bernadette BOSSUYT,
kinderen en kleinkinderen

Gerard en Jacqueline DE WINTER - CODDENS,
kinderen en kleinkinderen

Gerard en Nadia CODDENS - DE WULF,
kinderen en kleinkind

Roger en Françine EBO - CODDENS en zoon
Aurèle en Martina (†) CODDENS - KEIRSEBILCK
Norbert en Griet DHUYVETTERE - CODDENS,

kinderen en kleinkinderen
                  zijn broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families HUYS - CODDENS - DE MEYER - ARRENS.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.
Met dank aan Dr. Ann Mortier 
                       het personeel 3A van WZC “de Lichtervelde“ te Eke

Rouwadres:
Uitvaartcentrum Van der Haegen
T.a.v. Familie Huys
Leenstraat 22
9890 Gavere
Tel. 09/384 19 49
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