
Denk aan mij terug

maar niet in de dagen van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in de stralende zon,

hoe ik was toen ik alles nog kon.



Verdrietig om zijn heengaan,
maar dankbaar om de vele mooie herinneringen,

nemen wij afscheid van

  DE HEER

Marcel Deruyck
echtgenoot van mevrouw Mariette Devos

geboren in Heestert op 2 mei 1928 
en er overleden op 6 juli 2021,

gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid zal volgens de huidige 
coronamaatregelen plaatsvinden in beperkte kring.

Wie wil kan een laatste groet brengen aan Marcel in
het funerarium Messiaen, Verzetslaan 9 in Moen, 

iedere werkdag van 14.30 u tot 16 u en van 17.30 u tot 19 u, 
op zaterdag van 14.30 tot 16.30 u, 
tot en met maandag 12 juli 2021.



Dit melden u:

Mariette Devos 

 zijn echtgenote

† Eric en Mia Françoys - Deruyck
 Frederik en Evelyne Vanhonacker - Françoys

Elias
Eleni

Michael en Delphine Borms - Françoys
Mauro
Louise

Matthias en Joyce Françoys - Clybouw
Finnley
Olivia

Michel en Annie Revyn - Deruyck
Nico en An De Bie - Revyn

Tristan
Solys

Jan en An-Katrien Revyn - Cuypers
Amélie

Marc en Brigitte Deruyck - Devriese
Marlies Deruyck
Matthijs en Lien Deruyck - Cosaert

Geert en Rita Gheysen - Deruyck
Stijn en Lore Depypere - Gheysen

Noor
Lise Gheysen en Thomas Decuypere

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
van de families Deruyck - Deconinck en Devos - Seynaeve.



Met onze oprechte dank aan:
zijn huisarts Dr. Verhamme
de directie en het personeel van het WZC Marialove in Heestert.

Rouwadres: Familie Deruyck
 P/A Begrafenissen Messiaen
 Verzetslaan 9 - 8552 Moen
 of via www.messiaen.be

MOEN -  056  300  700BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Jij maakte deel uit van het geheel,

uniek en vol herkenbaarheid.

De schakel is verbroken,

de lege plaats een feit.

Verdriet vermengd met dankbaarheid,

want... jij hoorde er zo bij.


