
Hij is de echtgenoot van

   Gisèle Vandenbulcke

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van

   Wilfried † en Jeny Depuydt – Devreker 
    Patrick en Emilie † Depuydt – Bauwen en kinderen 
    Gunther en Virginie Goudeseune – Depuydt en kinderen  
   Joseph en Monique Vanhoutte – Vandenbulcke 
    Johan en Nancy Koppen – Vanhoutte 
     Jonas, Wouter, Charlotte en vriend Siewart
    Franck en Rita Vanhoutte – Wils 
    Frederik en Sandra Vanhoutte – Wauters 
     Glenn en Kelly
      Liam
   Daniël en Marleen Vandenbulcke – Lazeure en familie
   Jacqueline Vandenbulcke en dochter

Hij is verwant aan de families

   Devreker – Vanslembrouck  en  Vandenbulcke – Depuydt – Depuydt

 Oprechte dankbaarheid gaat uit naar zijn huisarts, de dokters en alle personeel van 
 het AZ Delta campus Rembert Torhout en van het AZ Groeninge Kortrijk en
 in het bijzonder Martine, Dany, Nancy en Johan voor hun inzet en zorg.
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Afscheid nemen is niet loslaten, het is een manier van vasthouden

  Eric Devreker
echtgenoot van Gisèle Vandenbulcke  

Geboren in Diksmuide op 24 maart 1942 en
overleden in Torhout op 25 februari 2023.

De afscheidsdienst rond de urne waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in aula De Bron Oostendestraat 270 in Torhout

 op zaterdag 4 maart 2023 om 10.00 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium
 op de begraafplaats Stiltepark De Warande in Torhout.

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het Rouwcentrum, 
wij bewaren het beeld van Eric in ons hart.

U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

†
Zwaar werden de dagen

en lang duurde de nacht

Hoe moeilijk is het vechten

bij het ontbreken van de kracht

Maar ondanks je verlies

van de strijd om het leven

Heb je ons een heel stuk geluk

en ontzettend veel liefde gegeven


