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Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer. 
Telkens werd je iets ontnomen, dat deed jou en ons zo zeer. 

Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Dankbaar om wat hij voor ons betekende 
nemen we afscheid van

DE HEER

Lucien Demeyer 
echtgenoot van mevrouw Mariette De Neve

geboren te Markegem op 11 september 1932 
en van ons heengegaan in het W.Z.C. Sint-Vincentius

 te Deinze op 16 september 2017. 

De afscheidsplechtigheid met de asurne 
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden 
in zaal ‘Westkouter’ Kouter 129 te Deinze 

op ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2017 om 11 uur, 
gevolgd door de inzetting in de urnenkelder 

op het kerkhof te Zeveren.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

U kan een laatste groet aan Lucien brengen in het 
funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur,
dit tot en met donderdag 21 september 2017.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Mariette De Neve     zijn echtgenote

Remi en Elza (†) Demeyer - Desmet - 
 Lia Vaneeckhoutte en familie
Paul (†) en Ivonne (†) Sergeant - Demeyer en familie
Marcel (†) en Simonne (†) Dhuyvetter - Demeyer en familie
Roger en Maria (†) Corijn - Demeyer en familie
Julien (†) en Rosita (†) De Volder - Demeyer en familie

Omer (†) en Leonie (†) Schepens - De Neve en familie
André (†) en Julia (†) De Neve - Lievrouw en familie
Frans (†) De Neve
Roger (†) De Neve
Laurent (†) en Maria (†) De Neve - Devoldere - 
 Anita De Neve en familie
Jérôme en Maria Devoldere - De Neve en familie
    zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Demeyer - De Neve - Vankeirsbilck - Janssens.

Met dank aan zijn huisarts Dr. E. Snauwaert, 
de directie en het personeel van het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze 

en in het bijzonder Hilde.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Demeyer - De Neve
Kouter 56, 9800 Deinze



DE HEER

Lucien Demeyer 
° 11 september 1932 - † 16 september 2017 


