Ik weet niet waar je bent
Toch ben je dichtbij
Je woont in mijn hart
Je bent altijd een deel van mij

Dankbaar om wat hij voor ons betekende, nemen wij afscheid van

Dit melden u diepbedroefd, maar gesterkt door mooie herinneringen:

de heer

T o ny Lecluy se

Marie Christine DEVOS
zijn echtgenote

echtgenoot van mevrouw Marie Christine Devos
Bernard en Isabel BARDYN – LECLUYSE
Michel LECLUYSE
zijn kinderen

Hij werd geboren te Vichte op 28 december 1938
en is vredig ingeslapen te Kortrijk op 29 november 2021,
omringd door zijn echtgenote en kinderen.

Alexander en Astrid BARDYN – VANDEGINSTE

_____

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de Sint-Maartenskerk (Grote Markt) te Kortrijk, op vrijdag 3 december 2021 om 11 uur.

Wout en Ann-Sophie DEWAELE – BARDYN
zijn kleinkinderen

Rafaël en † Paula LECLUYSE – RIJSMAN en familie
Frans en Rita DESCAMPS – LECLUYSE en familie
† Renaat en Thérèse VELGHE – LECLUYSE en familie
John en Annemie RIJSMAN – LECLUYSE en familie

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.40 uur.

De crematie en de bijzetting van de asurn op de Sint-Jansbegraafplaats van Kortrijk
zullen in familiekring plaatsvinden.

Voor een stil moment bij Tony bent u welkom in het funerarium Geers,
Vlaanderenkaai 22 te Kortrijk, elke werkdag van 16 uur tot 18 uur.

Johan en Myriam LECLUYSE – TACK en familie
Roel en Ann VERSAVEL – DEVOS en familie
Jean en Rosie BOLLEN – DEVOS en familie
Bernard en Jeannot VERSTICHELEN – DEVOS en familie
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten
De families LECLUYSE, DEVOS, FOLENS en DHONDT

Rouwadres:
8500 Kortrijk, Dam 31 bus 51

Een woord van oprechte dank aan allen die hem met liefdevolle en toegewijde zorgen
hebben omringd.

Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be
Begrafenissen Geers - Tel. 056 22 08 83

