Dit melden u diepbedroefd:

Dankbaar om wat hij voor ons betekende en gesterkt door vele mooie herinneringen
nemen wij afscheid van

de heer

Christophor us Van Wo nterghem
Zijn hart voor zijn gezin en familie
Zijn passie voor zijn duiven
Zijn toewijding voor de ‘ zoale ’

Diana VANRYCKEGHEM
zijn echtgenote

Joachim en Ann VAN WONTERGHEM – AMEYE
Astrid en Andreas
Dietrich en Eveline VAN WONTERGHEM – SCHERPEREEL
Sarah, Armand en Nathan
Jonathan en Griet VAN WONTERGHEM – LAUWERS
Henri en Edouard
zijn kinderen en kleinkinderen

echtgenoot van mevrouw Diana Vanryckeghem
geboren te Kuurne op 6 december 1935
en rustig overleden in het AZ Groeninge te Kortrijk op 15 april 2021,
gesterkt door de Ziekenzalving.

_____

† Pierre en Adriana VAN WONTERGHEM – VAN AS en familie
† Jacques en † Rosa VAN WONTERGHEM – LANSSENS en familie
Jean en Denise VAN WONTERGHEM – VANOVERBEKE en familie
Marc en Rita VAN WONTERGHEM – GLORIEUX en familie
Marcel en Annie VANRYCKEGHEM – VERCRUYSSE

De uitvaartplechtigheid in de Sint-Michielskerk te Kuurne, gevolgd door de crematie,
zal in besloten kring plaatsvinden.

Noël en Liliane HOLVOET – VANRYCKEGHEM
Bernard en Marijke MESTDAG – VANRYCKEGHEM en familie
Rik en Christelle VANRYCKEGHEM – OPBROUCK en familie

Daarna zal de asurn worden bijgezet in het urnengraf op de begraafplaats van Kuurne.
Voor een stil moment bij de overledene bent u welkom in het funerarium Geers, Vlaanderenkaai 22 te Kortrijk,
van maandag tot en met woensdag, telkens van 16 uur tot 17 uur.

Rouwbetuigingen:
8520 Kuurne, Dageraadstraat 22
Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be

zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten, achterneven en achternichten

De families VAN WONTERGHEM, VANRYCKEGHEM, VERBRUGGE en BISTOEN

Een woord van oprechte dank aan zijn huisarts, dokter Langsweirdt
en eveneens aan de artsen en het voltallige personeel van het AZ Groeninge
campus Kennedylaan, dienst intensieve zorgen.

Begrafenissen Geers - Kuurne Tel. 056 22 08 83

