
EEn vadEr uit dE duizEnd. 
EEn man van wErkEn En gEloof. 
zijn naam blijft in ons ruisEn. 
EEn hErinnEring diE nimmEr dooft.

      aan onzE liEfdE wErd ontnomEn

      norbErt landuyt
                  19.07.1941  -  06.04.2021

uitvaartzorg CommEynE - www.CommEynE.bE



wij mEldEn u hEt ovErlijdEn van

dE hEEr

norbErt landuyt 
 

EChtgEnoot van mEvrouw ginEttE artEEl 

gEborEn tE roEsElarE op 19 juli 1941
En Er ovErlEdEn op dinsdag 6 april 2021.

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.

na dE diEnst volgt dE bijzEtting van dE urnE in hEt urnEnvEld, 
op dE niEuwE stEdElijkE bEgraafplaats van roEsElarE, groEnEstraat.

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

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

EChtgEnoot van 
 ginEttE artEEl 

papa En opa van

 saskia En frEdErik landuyt - dE waElE

  juliE

  louisE

 liEvEn En sofiE landuyt - vanghEluwE

  noah

 dE kindErEn van frEdErik

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

vErwant aan dE familiEs  
 landuyt - borry En artEEl - Carly

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.

rouwadrEs: 
aan dE familiE van norbErt landuyt 
p.a. uitvaartzorg CommEynE, mEEnsEstEEnwEg 380 tE 8800 roEsElarE


