
Dankbaar nemen wij afscheid van

De heer

Paul D’Hondt
echtgenoot van mevrouw Simonne Grymonprez

geboren te Hooglede op 23 juli 1932
en overleden in het WZC Vincenthove te Roeselare,                                                                                                         

op woensdag 4 mei 2016.

De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
vindt plaats op zaterdag 14 mei 2016 om 11 uur 
in de decanale Sint-Michielskerk te Roeselare.

Daarna begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats,
op de nieuwe stedelijke begraafplaats te Roeselare, Groenestraat 399.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid om Paul tot donderdagavond een laatste groet te brengen 
in het funerarium Commeyne, Westlaan 202, Roeselare

elke werkdag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 18 uur,
gesloten op zondag.

Dit melden u:

Mevrouw Simonne Grymonprez                                                                            zijn echtgenote

De heer en mevrouw Guy en Hilde Debaere - D’Hondt
 Marie-Hélène Debaere en Maxim Winckelmans
 Guillaume Debaere

zijn kinderen en kleinkinderen

De heer en mevrouw Roger† en Agnes Monteyne - D’Hondt en familie
De heer en mevrouw Arsène† en Jacqueline† D’Hondt - Nollet en familie
De heer en mevrouw Paul† en Jeanne Cneut - D’Hondt en familie
De heer en mevrouw Frans en Lutgarde Obin - D’Hondt en familie
De heer en mevrouw Walter en Lutgarde D’Hondt - Comptdaer en familie
De heer en mevrouw Xavier en Lieve Veys - D’Hondt en familie

De heer en mevrouw Joseph† en Gisèle† Grymonprez - Delaporte en familie
De heer en mevrouw Wilfried† en Marie-Rose† Grymonprez - Wybo en familie
De heer en mevrouw Joseph en Denise Hoorens - Grymonprez en familie
De heer en mevrouw Gilbert en Maria Grymonprez - Demeulenaere en familie
De heer en mevrouw Joris en Christiane Masschelein - Grymonprez en familie

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families D’Hondt - Dewulf en Grymonprez - Verstraete.

Met dank aan:
 zijn huisarts en de directie en het personeel van WZC Vincenthove.

Rouwadres:
 8880 Roeselare, Albrecht Rodenbachstraat 79 bus1.2
 8940 Wervik, Sint-Medardusstraat 1


