
Door mooie herinneringen gesterkt moeten wij nu afscheid nemen van

De heer

Willy De Backer

echtgenoot van mevrouw Agnes Gheysens

Hij werd geboren te Izegem op 17 mei 1946

en omringd door zijn familie, rustig ingeslapen in het UZ te Gent op 6 mei 2019.

Lid van de seniorenbond Sente.

Dansleider veteranen volkskunstgroep Die Boose.

Willy blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn echtgenote: 

   Agnes GHEYSENS

Zijn kinderen en kleinkinderen:

   Jürgen en Caroline DE BACKER-VAUTERIN

	 Henri

   Johan en Annelies TIMPERMAN-DE BACKER

	 Stiene

	 Janne

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

   Herman DE BACKER en familie

   † Joseph en Liliane  NOPPE-DE BACKER en familie

   † Noël en Ingrid DE BACKER-VANGHELUWE en familie

   † Marc en Christiane THERRY-DE BACKER en familie

   † Luc DE BACKER

   Eddy en Marleen DEMUYNCK-DE BACKER en familie

   Marc en Marie-Joseph VERSCHUERE-GHEYSENS en familie

Delen mee in dit verdriet de families:

   DE BACKER, PICAVET, GHEYSENS en BUYCK

Een speciaal woord van dank voor de toegewijde zorgen aan zijn huisarts Dr. Geert Verbeke, de artsen en het personeel van de 
Sint-Jozefskliniek te Izegem en in het bijzonder Dr. J. Meirhaeghe en eveneens aan de dokters en personeel van het UZ Gent.

Rouwbetuigingen:

Familie De Backer - Gheysens

p/a Begrafenissen Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met de familie en allen die Willy genegen zijn nemen we afscheid van hem tijdens de 

uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de Sint-Katharinakerk te Kuurne (Sente)

op zaterdag 11 mei 2019 om 10.00 uur.

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst.

Willy krijgt zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Sente.

Voor een stil moment bij Willy bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - 056/71 63 23 



De heer

Willy De Backer
° 17 mei 1946 - † 6 mei 2019
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