Zo langzaam was je aan het weggaan...
En toen toch veel te plots.
Zo blij dat je er was.
Of nee ... Niet wàs ...
Altijd zal zijn!

Hij is de man van
Christiane Carpentier

Dankbaar nemen wij afscheid van

De heer

Georges Werbrouck
echtgenoot van mevrouw Christiane Carpentier
geboren te Zwevezele op 27 december 1932
en overleden te Roeselare op donderdag 9 juni 2016.
Lid van NEOS Roeselare

Hij is de papa, opa en bompa van
Luc en Katrien Cappelle - Werbrouck
Ingmar en Nele Deschepper - Cappelle
Stan en Sien
Kevin en Tine Reynaert - Cappelle
Febe en Lieze
Geert en Lieve Werbrouck - Develtere
Sander en Emmelien Laridon - Werbrouck
Nielsen en Celestien De Wilde - Werbrouck
Jef Werbrouck
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van

De uitvaartliturgie vindt plaats op donderdag 16 juni 2016 om 10 uur
in de parochiekerk van Sint-Henricus te Roeselare - Zilverberg.
Samenkomst aan de kerk vanaf 9.50 uur
Daarna begeleiden wij Georges naar zijn laatste rustplaats,
het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats van de Zilverberg.

†Willy Werbrouck en familie
Daniel en Marcella Vereecke - Werbrouck en familie
†Jules Werbrouck
Maurits en Denise Werbrouck - Vannieuwenhuyse en familie
†Anna Carpentier en familie
Daniel en Francine Carpentier - Devaere en familie
Luc en Lieve Christiaens - Carpentier en familie
Hij is verwant aan de families
Werbrouck - Beuselinck - Carpentier - Latré.

De offergang geldt als rouwgroet.

Er is gelegenheid om Georges een laatste groet te brengen
in het funerarium Commeyne, Westlaan 202, Roeselare
elke dag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online rouwregister op www.commeyne.be

Wij danken waarderend voor hun inzet en goede zorgen:
zijn huisarts,
de dokters en het personeel van AZ Delta, campus Wilgenstraat,
zijn thuisverpleegsters en kinesiste.
Rouwadres
Familie Werbrouck, p/a Uitvaartzorg Commeyne, Westlaan 202, 8800 Roeselare

