		

			
			
			
			
			

Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

			
Dankbaar om wat hij voor ons was,
nog altijd is en voor altijd blijven zal

DE HEER

Richard Delodder
weduwnaar van mevrouw Marguerithe Lecluyse (†2006)

geboren in Desselgem op 5 juli 1932
en overleden in Kortrijk op 10 augustus 2019.

________

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de kerk van Sint-Jan de Doper in Beveren-Leie

Dit melden u:
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Peter en Linda Vercruysse - Delodder
		
Arjen en Valentine Saelens - Vercruysse en Jack-Lewis
		
Nicolas Vercruysse en Meru
Luc en Martine Delodder - Crevits
		
Rémi Delodder
		
Leonie Delodder
Zijn zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten:
†Jacques en †Marie-Louise De Brabandere - Delodder en familie
†Walter en Arlette Delodder - Godefroidt en familie
†Albert en Alice Pauwels - Delodder en familie
Marcel en Juditte Burgraeve - Delodder en familie
Pierre en Lena Declercq - Delodder en familie
†Remi en †Marie-Louise Torbeyns - Lecluyse en familie
†Henri en †Flora Lecluyse - Pappijn en familie
†Michel en †Rosa Lambrecht - Lecluyse en familie
René en Rosa Lecluyse - Debaere en familie
†George en Annie Lecluyse - Vandebril en familie
Hubert en Georgette Lecluyse - Lefebre en familie
					
De familie Delodder - Colpaert
De familie Lecluyse - Delabie

op ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2019 OM 10.30 UUR,
waarna Richard zijn laatste rustplaats krijgt op de begraafplaats van Beveren-Leie.

Oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Jaak Torbeyns,
het team van “Akkerwinde” in WZC Sint-Carolus Kortrijk

De offerande geldt als rouwbeklag.
Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Richard
in het uitvaartcentrum De Brauwere, Grote Heerweg 310 in Desselgem,
elke dag van 15.30 tot 18.30 uur, gesloten op donderdag.

Online condoleren: www.uitvaartzorgdebrauwere.be
Rouwadres: Familie Delodder - Lecluyse, Grote Heerweg 310, 8792 Desselgem

Uitvaartzorg Hilde De Brauwere - Desselgem - 056 71 72 31

Druk. Baert - Beveren-Leie

		

Richard Delodder
5 juli 1932 - 10 augustus 2019

