Beetje bij beetje moest je ons verlaten
we konden niet zo goed meer met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zeer
de vader en pepe van vroeger was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen wij “Dank je” voor al wat je hebt gedaan.

Een goede echtgenoot en vader werd ons gegeven, hij werd ons ontnomen.
Wij aanvaarden en danken om al het schone dat wij door hem mochten ervaren.
DE HEER

Jacques Alliet
echtgenoot van mevrouw Cecilia Wylin
geboren in Deerlijk op 21 januari 1945 en overleden in Kortrijk op 29 december 2020.
De uitvaartplechtigheid zal omwille van de huidige coronamaatregelen plaatsvinden in intieme kring.
Een laatste groet aan Jacques kan gebracht worden in het funerarium Messiaen,
Blokellestraat 157a in Zwevegem, iedere werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,
en op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur. Donderdag 31 december 2020
van 14.30 tot 16.30 uur en gesloten op vrijdag 1 januari 2021.

Dit melden u:
Cecilia Wylin 		
Mario en Katrien Alliet - Dequesne
Sander
Matthias en Akari
Dylan		
Cindy Collez		

zijn echtgenote

zijn kinderen en kleinkinderen
zijn petekind

Marc en Hilde Alliet - Lefevre en familie
Willy en † Nelly Collez - Alliet en familie
† Jeannine Alliet en familie
† Andre Alliet
† Nelly’tje Alliet (1948-1951)
Etienne en Maria Gervoyse - Wylin en familie
Jerome en Evelyne Wylin - Allegaert en familie
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Alliet - Vandendriessche en Wylin - Verspaille

Met onze oprechte dank aan:
zijn trouwe huisartsen Dr. Stefanie Deprez en Dr. Ann Vanherpe,
de directie en het personeel van het wzc Marialove in Heestert,
in het bijzonder afdeling de Harp
de directie, de dokters en het personeel van AZ Groeninge in Kortrijk.
Rouwbetuigingen:
Familie Jacques Alliet
p/a Begrafenissen Messiaen
Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be
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