E en vader uit de duizend .
E en man van werken en geloof.
Z ijn naam blijft in ons ruisen.
E en herinnering die nimmer dooft.

						

A an

						

Norbert Landuyt

onze liefde werd ontnomen
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19.07.1941 - 06.04.2021

Echtgenoot van
	Ginette Arteel
Wij melden u het overlijden van
De heer

Norbert Landuyt
echtgenoot van mevrouw

Ginette Arteel

Papa en opa van
	Saskia en Frederik Landuyt - De Waele
		Julie
		Louise
	Lieven en Sofie Landuyt - Vangheluwe
		Noah
	De kinderen van Frederik

Roeselare op 19 juli 1941
en er overleden op dinsdag 6 april 2021.
geboren te

Omwille van de maatregelen van de overheid vindt de uitvaartdienst
plaats in beperkte kring in de aula van

Uitvaartzorg Commeyne op dinsdag 13 april 2021.

Broer, schoonbroer en nonkel van
†Arthur en †Mariette Landuyt - Lefere en familie
Etienne en Monique Landuyt - Wyffels en familie
	Jenny en Robert Landuyt - Willemyns en familie
	Anny en †Joseph Arteel - Declerck en familie
Christiane en †Gerard Arteel - Nowé en familie
	Johny en Marie-Joseph Arteel - Verlinde en familie

Na de dienst volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld,
op de nieuwe stedelijke begraafplaats van Roeselare, Groenestraat.

Verwant aan de families
	Landuyt - Borry en Arteel - Carly

Familie, vrienden en kennissen kunnen de dienst volgen om 10.30 uur
via de knop livestream op het rouwregister op www.commeyne.be
Het paswoord voor deze plechtigheid is: nlanduyt19411

Wij danken voor hun inzet en goede zorgen:
zijn huisarts,
de dokters en het personeel van AZ Delta, in het bijzonder de afdelingen
nierdialyse en nefrologie,
het thuisverplegingsteam van Isabel Victor,
ziekenvervoer Deconinck.

Er is gelegenheid Norbert een laatste groet te brengen in het funerarium Commeyne,
Meensesteenweg 380 te Roeselare, op donderdag, vrijdag en zaterdag
van 15 tot 18 uur.
Online rouwregister op www.commeyne.be

Rouwadres:
Aan de familie van Norbert Landuyt
p.a. Uitvaartzorg Commeyne, Meensesteenweg 380 te 8800 Roeselare

