Wanneer je droevig bent
kijk dan opnieuw in je hart
en je zal zien dat je weent
om wat je vreugde heeft gebracht.

Dit melden u met diepe droefheid:

Hilda Van den Buerie,

Bedroefd maar dankbaar om wat hij voor ons betekende
nemen we afscheid van

zijn echtgenote;

Christophe en Saskia Vandebuerie-Dhossche - Lisabeth,
Louna Vandebuerie,

zijn kinderen en keinkind;

DE HEER

Hervé DHOSSCHE
echtgenoot van Mevrouw Hilda Van den Buerie
geboren in Sint - Eloois - Vijve op 20 maart 1946
en overleden in Desselgem op 2 september 2019

De familie van wijlen Roger en Annie Vandeputte - Dhossche,
Gabriel Verhaege - Bernadette Dhossche - Germaine Devos en familie,
Gerard Dhossche - Monique Plaisier en familie,
Lydie en Patricia Dhossche - Balcaen en familie,
Patrick en Jenny Derammelaere - Dhossche en familie,
Henri en Nadine Dhossche - Mistiaen en familie,

omringd door zijn naasten.
Lid van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond.

Wij nodigen u uit om, samen met ons, van hem afscheid te nemen
tijdens de uitvaartdienst in de Sint - Martinuskerk in Desselgem

Roger en Rita Cnockaert - Van den Buerie en familie,
Maurice en Rosa Van Assche - Van den Buerie en familie,
Daniel en Magda Hofman - Van den Buerie en familie,
Marc en Mia De Bel - Van den Buerie en familie,
zijn broes, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;
.
De families Dhossche - Vancompernolle en Van den Buerie - De Poortere.

op vrijdag 6 september 2019 om 10.30 uur.
Hervé krijgt daarna zijn laatste rustplaats op de begraafplaats
Schoendalestraat in Desselgem.

Samenkomst met gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.

Met oprechte dank aan
zijn huisarts Dr. Dirk Vandemeulebroucke,
zijn thuisverpleging Céline en Karel,
Dr. Haverbeke en mevrouw Veerle Himpe,
het team van de afdeling oncologie van het O.- L.- Vrouw van Lourdes ziekenhuis, Waregem.

Een groet aan Hervé kan gebracht worden in het uitvaartcentrum De Brauwere,
Grote Heerweg 310 in Desselgem, enkel op dinsdag en woendag van 15.30 tot 18.30 uur.
U kan ook online condoleren via www.uitvaartzorgdebrauwere.be

Rouwadres: Uitvaartcentrum De Brauwere, Grote Heerweg 310 8792 Desselgem
t.a.v. familie Hervé Dhossche

