Geef elke dag de kans
om de mooiste van je leven te worden.

Dankbaar om wie hij voor ons is geweest, nemen wij afscheid van

De heer

Dit melden u diepbedroefd, maar gesterkt door mooie herinneringen:

Pierre - Paul Gyselinck
Architect - urbanist
Eresecretaris-generaal N.A.V. - Netwerk Architecten Vlaanderen
Erevoorzitter N.A.V. West-Vlaanderen
Gewezen bestuurslid Federatie Vrije Beroepen
Gewezen lid van de raad van bestuur UNIZO nationaal
Lid van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Kortrijk
Emeritus eredeken van de Arbeid
Lid Probus ‘Manten en Kalle’ Kortrijk

Marie-Thérèse GYSELINCK – PARMENTIER
zijn echtgenote

Patrick GYSELINCK en Trees VANELSLANDER
Gérald en Lies GYSELINCK – MARES
Médard GYSELINCK en Julie AMERLINCK
Artuur GYSELINCK
zijn kinderen en kleinkinderen

echtgenoot van mevrouw Marie-Thérèse Parmentier
geboren te Kortrijk op 5 september 1941
en omringd door zijn echtgenote en kinderen, rustig thuis overleden
op 2 november 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

_____

† Jacques en Alfreda GYSELINCK – CAINK en familie
René en Marie-Claire GOSSELIN – PARMENTIER en familie
Gérard en Karoline PARMENTIER – DEMAN en familie
zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Deken Zegerplein te Kortrijk,
op dinsdag 9 november 2021 om 10.30 uur.
Gérard jr. PARMENTIER
zijn doopkind

Rouwgroet in de kerk vanaf 10.10 uur.
De bijzetting in de familiegrafkelder zal plaatshebben op de Sint-Jansbegraafplaats,
Meensesteenweg te Kortrijk.
De overledene kan worden begroet in het funerarium Geers, Vlaanderenkaai 22 te Kortrijk,
elke werkdag van 16 uur tot 18 uur, op zaterdag van 14 uur tot 16 uur, gesloten op zondag.

De families GYSELINCK, PARMENTIER, VAN ROYE en ALLAERT

Een woord van oprechte dank voor hun toegewijde en liefdevolle zorgen aan
zijn huisarts, dr. Q. Vanneste en aan Nathalie en Marilyn van de thuisverpleging.

Rouwbetuigingen:
Familie GYSELINCK – PARMENTIER
p/a Begrafenissen Geers, Vlaanderenkaai 22, 8500 Kortrijk
Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be

Begrafenissen Geers - Tel. 056 22 08 83

