
De leegte die jij achterlaat is ondraaglijk groot
enkel gevuld met goede herinneringen om te koesteren

en foto’s om met ontroering naar te kijken
en terug te denken aan de fijne mens die je was.

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

De heer

Adrien Van De Sype
weduwnaar van mevrouw

Agnes ROBBENS

Geboren te Schelderode op 5 februari 1937 en godvruchtig
overleden in WZC Mariahuis te Gavere op 8 februari 2018.

Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

_______

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

op ZATERDAG 17 FEBRUARI 2018 om 10 uur
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder
op de centrale begraafplaats, Lielareweg te Gavere.

_______

Een laatste groet aan Adrien 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 woensdag.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Dit melden u met droe

John VAN DE SYPE - Sandra DE SCHEPPER             

Bas, Noor en Mai

                                                                zijn kinderen en kleinkinderen

Etienne en Georgette VAN DE SYPE - PONTZEELE,

kinderen en kleinkinderen

Lucien en Denise VAN DE SYPE - BECU,

kinderen en kleinkinderen

Leopold en Magda DE WINNE - VAN DE SYPE,

kind en kleinkind

Omer en Rogette ROBBENS - BLYAU,

kinderen en kleinkinderen

Jozef (†) en Godelieve DETANDT - ROBBENS,

kinderen en kleinkinderen

Antoine (†) en Marguerite (†) SAEGERMAN - ROBBENS en

kind

Hubert en Rita ROBBENS - HOEFMAN,

kinderen en kleinkind

            zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families VAN DE SYPE - ROBBENS - SCHEPENS - CLEMMEN.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Adinda De Poorter, 
personeel van WZC Mariahuis te Gavere, afdeling Belem en 
thuisverpleging Medi-Cor.

Rouwadres:
Louis De Meesterstraat 19 - 9890 Gavere - Semmerzake

Uitvaartcentrum Van der Haegen bvba, Gavere - Vurste. Tel. 09/384 19 49

fheid:
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