†
Dankbaar voor de liefde en goedheid die wij van hem mochten ontvangen
nemen we samen afscheid van

De heer

Guido De Cuyper
echtgenoot van mevrouw Cecile Ver Eecke
Geboren in Gits op 22 maart 1937 en rustig
overleden in Torhout op 16 juli 2022,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.
__________________

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op zaterdag 23 juli 2022 om 10.30 uur
in de kerk van Don Bosco (Don Boscoplein) in Torhout.
Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.
Na de crematie zal Guido herenigd worden met zijn dochter Carine
in het urnenveld op de begraafplaats ‘Stiltepark De Warande’ in Torhout.

Hij is de echtgenoot van
		Cecile Ver Eecke
Hij is de papa, opa en bompa van
		Danny en Peggy De Cuyper – De Wilde
			Lauren en Dean
			Sébastien
		Carine † De Cuyper
			Charlotte en Birgen
				Jade, Jente
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van
		Willy † en Lucrèse Beernaert – De Cuyper en familie
		
Elmar en Paula De Cuyper – Cloet
		Hugo † en Cecile † De Cuyper – Vanslembrouck en familie
		
Wilfried en Rosa De Cuyper – Bonduel en familie
		André † en Georgette † Verhelst – Ver Eecke en familie
		André † en Yvonne Ver Eecke – Vancoillie en familie
		Roger en Agnes † Ver Eecke – Wostyn en familie
		
Joris en Maria Ver Eecke – Vanderper en familie
		André † en Maria † Van Daele – Ver Eecke en familie
		Valeer Ver Eecke
		Hilaire † en Nicole Ver Eecke – Vansevenant en familie
		Marcel Ver Eecke
Hij is verwant aan de families
		

U kunt een laatste groet aan Guido brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82 Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97,
elke dag van 17.30 tot 18.30 uur. Gesloten op donderdag 21 juli 2022.
U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

De Cuyper – Saelens en Ver Eecke – Demoor

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar huisartsenpraktijk Het Atrium,
in het bijzonder zijn trouwe huisarts dr. Vergauwe Karel,
het thuisverplegingsteam van Chanelle Demeester,
de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rembert in Torhout
en allen die Guido met genegenheid hebben omringd.
		
Rouwcentrum Decombele Tel. 050 21 62 97 – decombele.rik@skynet.be

