
We zullen je missen elke dag
in kleine eenvoudige dingen

maar in ons hart zal je met ons samenblijven.

De heer

Henri De Burghgraeve
echtgenoot van mevrouw Thérèse Verlinde 

geboren te Hooglede op 4 maart 1928
en overleden te Roeselare op donderdag 29 april 2021.

Lid Okra Oostnieuwkerke
Lid Samana

 

Omwille van de maatregelen van de overheid vindt de uitvaartdienst plaats in beperkte kring 
in de aula van Uitvaartzorg Commeyne op vrijdag 7 mei 2021.

 

Daarna volgt de bijzetting van de asurn in het urnenveld  
op de begraafplaats van Oostnieuwkerke.

Er is gelegenheid om Henri een laatste groet te brengen
in het funerarium Commeyne, Meensesteenweg 380 te Roeselare,  

elke dag, tot en met woensdag, telkens van 15 tot 18 uur, zon- en feestdagen gesloten.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Echtgenoot van:

 Thérèse Verlinde

Pa en petje van:

 Lucien en Laurette Vanderhaegen - De Burghgraeve
  †Eline Vanderhaegen  
  Frederik en Maaike Vanderhaegen - Vandekerckhove
   Noah en †Emma

Broer, schoonbroer en nonkel van:

 †Georges en †Paula De Burghgraeve - Assez
 †Andre en †Suzanne De Burghgraeve - Decommere en familie
 †Arseen en †Gabrielle De Burghgraeve - Noppe en familie
 †Albert en †Gabrielle Beauprez - De Burghgraeve en familie
 †Gerard en †Flavie De Burghgraeve - Van Lauwe en familie 
 †Paul en Maria Assez - De Burghgraeve en familie

 †Paul en †Raymonde Vandoorne - Verlinde en familie
 †Raphaël en Agnes Verlinde - Lefevere en familie
 Willy en Annie Verlinde - Picavet en familie
 Hubert Verlinde
 Daniel en †Jeannine Coolman - Verlinde en familie
 Karel en Jeannine Verlinde - Naert en familie
 René en Annie Verlinde - Vandaele en familie

Verwant aan de families:

 De Burghgraeve - De Hullu en Verlinde - Decoster

Een bijzonder woord van dank aan:

 huisartsenpraktijk De Biekorf
 de dokters en het personeel van AZ Delta, Rumbeke

  
Rouwadres: 
Uitvaartzorg Commeyne 
t.a.v. familie De Burghgraeve
p/a Meensesteenweg 380, 8800 Roeselare


