
Lutgarde Lanneau, zijn echtgenote. 

 
Christophe en Wendy Byttebier - Waelkens, 

 Cleo, 

 Caro, 

 Milo, 

 
Damien en Eveline Bouckhuyt - Byttebier, 

 Maxim, 

 Axelle, zijn kinderen en kleinkinderen. 

 
Luc en Daisy Buyck - Byttebier en familie, 
   zijn zus, schoonbroer, neven en nichten. 

 
De families Byttebier - Delft 

                 en Lanneau - Rommens. 

 
Met speciale dank aan de directie, dokters en personeel van 
het AZ Groeninge te Kortrijk. 
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Je was zo minzaam en zo zacht, 
dat iedereen je lief moest krijgen. 

Je mild gelaat dat in de dood nog lacht, 
doet ons bedroefd en wenend zwijgen. 

 L. Swerts 

 
Voortijdig uit ons leven weggerukt, niet uit onze liefde, 

is van ons heengegaan 
 

Luc Byttebier 
echtgenoot van Lutgarde Lanneau 

 
geboren te Zwevegem op 13 december 1957 en 

overleden te Kortrijk op 20 november 2020. 

 
Als gevolg van de huidige Corona maatregelen 

is het aantal plaatsen bij een uitvaart beperkt en 
nemen wij in beperkte kring afscheid van Luc. 

U kan echter via live streaming het afscheidsmoment 
meevolgen op vrijdag 27 november 2020 om 10.30 uur via 

http://ervine.be/uitvaartcentrum-messiaen-vandercruyssen-deerlijk/, 
kies stream 3 en gebruik volgende code 

20201127-3-luc-byttebier. 
Wij danken u voor uw begrip. 

 
Nadien volgt de bijzetting van de urne in de familiekelder 

op de begraafplaats te Sint-Lodewijk. 

 
Er is geen mogelijkheid om een laatste groet te brengen 

aan Luc.  Koester de mooie herinneringen aan hem. 
  

Rouwadres: Familie Luc Byttebier 

p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 

Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 
of via www.messiaen.be 

Nooit was iets teveel, 

je bezat zoveel liefde 

en wij kregen allemaal ons deel. 

Er valt nu een groot gat 

op een plaats waar eens 

onze dierbare echtgenoot, 

vader en pépé zat. 

Je blijft in onze harten voortbestaan 

ook al is het heel erg moeilijk 

zonder jou verder te gaan. 
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