
Dit melden u :

Freddy en M.-Claire Goethals - Vanluchene
 Jachim Goethals
 Bram en Britta Vergote - Goethals
  Lore, Lize en Lotte

Ivan en Hilde Vanluchene - Vromman
 Brecht Vanluchene
 Nick Vanluchene en vriendin Sien

Bernard en Carine Breyne - Vanluchene
 Xavier en Tineke Cordonnier - Vandewalle
  Sybren, Jarne en Rhune
 Dave en Joke Declercq - Vandewalle
  Lina en 
 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Honoré en † Antoinette Vanluchene - Verheye en familie
† Georges en † Maria Vanluchene - Verstraete en familie
† Marcel en † Simonne D'Oosterlinck - Vanluchene en familie
† Roger en † Maria D'Oosterlinck - Vanluchene en familie
† André en Monique Vanluchene - Locquet en familie

Jules en Maria Devos - Coussens en familie
† Michel en † Isabella Coussens - De Waele en familie 
   zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families
 Vanluchene - Vannieuwkerke en Coussens - Degraeve 

Met onze oprechte dank aan :
 iedereen die Remi met liefde, zorg en vriendschap heeft omringd
 zijn huisarts Dr. G. De Roo
 zijn thuisverpleegsters
 Famieliezorg
 dokters en personeel, Sint-Jozefskliniek Izegem

BEGRAFENISSEN MESSIAEN       OOSTROZEBEKE - 056 66 72 10                    DRUKKERIJ LUC DEVOS, OOSTROZEBEKE

Je vader blijft je vader, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt.

Maar eens dan komt de dag, dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

Dankbaar om het lang en gelukkig leven,
maar diepbedroefd nemen wij afscheid van

DE HEER

Remi Vanluchene
weduwnaar van mevrouw Cecile Coussens

(12/1/1928 - 21/3/2017)

geboren te Wakken op 29 september 1926
en overleden te Izegem op 18 maart 2020.

Gezien de huidige omstandigheden
zal de plechtige uitvaartliturgie plaatsvinden

in strikte familiekring,
gevolgd door de bijzetting in het familiegraf.

Een laatste groet aan Remi kan gebracht worden in het
funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 te Oostrozebeke,

iedere weekdag van 16.30 tot 18.30 uur
en op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur

tot en met dinsdag 24 maart 2020.

Rouwbetuigingen : Familie Vanluchene - Coussens
p/a Begrafenissen Messiaen, Stationsstraat 156, 8780 Oostrozebeke
of via www.begrafenissenmessiaen.be


