
Omringd door liefde en goede zorgen, is van ons heengegaan,
in de overtuiging dat er leven is na de dood en dat we ooit weer samen zullen zijn.

De heer

Freddy Demey
echtgenoot van mevrouw Rosa Mahieu

geboren te Roeselare op 24 februari 1940 
en er overleden op zondag 17 april 2016,                                                                                                    

gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van de Koperen Passer Roeselare

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de H.- Hartkerk, Hippoliet Spilleboutdreef, Roeselare                                           

op ZATERDAG 23 APRIL 2016 om 10.30 UUR.

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

Samenkomst en rouwbetuiging in de kerk vanaf 10.10 uur.

 
Er is gelegenheid om Freddy een laatste groet te brengen  

in het funerarium Commeyne, Westlaan 202, Roeselare 
vanaf dinsdag, elke dag van 15 tot 19 uur.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dit melden u met droefheid:

Rosa MAHIEU

zijn echtgenote

Rik en Caroline DECANCQ - DEMEY

 Fréderic en Lieselot

Hans en Kaat DEMEY - STROBBE

 Juliette 
 Achilles 
 Alice

zijn kinderen en kleinkinderen

Willy en Magda DEMEY - DEJONGHE en familie 
Jacky (†) en Lena DEMEY - FEYS en familie 
Marc en Jenny DELEU - DEMEY en familie 
Johny DEMEY - Chris (†) DECROY en Martine CORNELIS en familie 
Marcel (†) en Nelly BERTELOOT - DEMEY, Dirk RAES en familie

Romain (†) en Anny (†) BOONE - MAHIEU en familie
José (†) en Denise MAHIEU - DEGRYSE en familie
Frans en Liliane MAHIEU - WILLAERT en familie
Etienne en Therèse MAHIEU - WERBROUCK en familie
Daniel en Christine MAHIEU - HANNON en familie
Frans en Maria DUJARDIN - MAHIEU en familie

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

De families DEMEY - GODERIS en MAHIEU - AERENS.

Met dank aan zijn huisarts en allen die hem met veel zorg en toewijding hebben omringd.

De Munt 24 bus 22, 8800 Roeselare
Henri Jonckheerestraat 16, 8800 Roeselare
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 57, 8870 Izegem


