
Aan het einde van zijn krachten gekomen is rustig van ons heengeaan

de heer

Robert Depuydt
echtgenoot van

mevrouw Simonne Hoorne

Robert werd geboren te Mesnil Manger (Frankrijk) op 7 augustus 1928

en in het WZC Evarist Carpentier te Kuurne 

rustig ingeslapen op donderdagmorgen 26 december 2019

Landbouwer op rust,

lid van de Landelijke Gilde.

Robert blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn echtgenote: 
   Simonne HOORNE

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
   Patrick en Marleen DEPUYDT-VANREKKEM
	 kinderen en kleinkinderen

   Johan en Martine DEPUYDT-VANQUAETHEM
	 Kinsey DEPUYDT en vriend Jan GOEMINNE
	 	 Sanora
	 	 Noèmi

Luc en Carine DEPUYDT-KESTELOOT

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
   Jozef  en Robertine DEPUYDT-MISSINE en familie
   Rafel (†) en Godelieve VEREECKE-DEPUYDT en familie
   Jozef  en Simmone DEPUYDT-HEMERYCK en familie
   Roland (†) en Agnes DEPUYDT-VANDAMME en familie
   Margriet DEPUYDT
   Norbert en Marijke DEPUYDT-HENDERICK en familie

   Van wijlen de familie Arseen en Mariette SPRIET-HOORNE

Delen mee in dit verdriet de families:
DEPUYDT - BISSCHOP en HOORNE - DESCHEPPER

Veel dankbaarheid en waardering gaat uit naar zijn huisarts Dr. Ph. Soenen 
en naar het personeel van het WZC Evarist Cerpentier te Kuurne voor hun liefdevolle zorg en inzet.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:
 Uitvaart VANWYNSBERGHE
 T.a.v de familie DEPUYDT - HOORNE
 St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

 Samen met de familie en allen die Robert genegen zijn nemen we afscheid van hem tijdens de 
uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Pieterskerk, Parkweg 1 te Kuurne 

op vrijdag 3 januari 2020 om 10.00 uur.

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

Na de crematie zal de asurn van Robert bijgeplaats worden in het urnenveld op de begraafplaats te Kuurne

De gebedswake wordt gehouden in het WZC Evarist Carpentier, 
Doornenstraat 12 te Kuurne op maandag 6 januari 2020 om 10u45

Voor een stil moment bij Robert bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe
St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.

Dinsdag 31 december van 16.00 tot 17.00 uur, woensdag 1 januari gesloten.
Uitvaartverzorging Vanwynsberghe Wim, Kuurne - 056/71 63 23 
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