”Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
’t is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt, ’ik ben wat moe’
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe”.
Toon Hermans

Door mooie herinneringen gesterkt,
nemen wij afscheid van

Dit melden u:

Annie MATON

zijn echtgenote,

† Dirk DEPUYDT
Hans en Cindy DEPUYDT - VANDENAMEELE
Kiara en Colin

zijn kinderen en kleinkinderen,

De heer

Edouard (Wardje) DEPUYDT
echtgenoot van mevrouw Annie MATON
geboren te Ieper op 13 februari 1927
en er thuis rustig ingeslapen op 17 november 2018.
Gewezen zaakvoerder van drukkerij en dagbladhandel Depuydt

Willy en Jenny KNOCKAERT - DALLE en familie
zijn neef, nicht, achterneven en achternichten,

Noël en Godelieve DEKONING - MATON en familie
Hubertus en Marie-Joseph DE ROOVER - MATON en familie
John en Monique MEYFROODT - MATON en familie
zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families DEPUYDT - PAUWELS en
MATON - DUTHOO.

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Jacobskerk te Ieper (Gezelleplein)
op zaterdag 24 november 2018 om 11.30 uur,
gevolgd door de crematie en bijzetting van de urne
op het urnenveld van de stedelijke begraafplaats in familiekring.

Voor de goede zorgen danken wij oprecht:
Dr. Dekorte, zijn huisarts,
de dienst “Het Wit-Gele Kruis”, in het bijzonder Machteld en Kathy,
de dienst “Palliatieve Thuiszorg” van het Jan Yperman Ziekenhuis.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 11.15 uur.
Edouard is opgebaard in het Funerarium Funebra, Basculestraat 6 te Ieper
en kan er iedere werkdag begroet worden tussen 15 en 19 uur.
Online condoleren kan op www.funebra-valentin.be
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