
Omgeven door mooie herinneringen
nemen we afscheid van

DE HEER

Gustaaf Buyck
 

weduwnaar van mevrouw Agnes Coopman († 2019)

geboren te Pittem op 12 februari 1938 
en onverwacht thuis te Vinkt van ons heengegaan op 28 maart 2021, 

gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Dit melden u:

Willy en Maria Feys - Buyck en familie
Jacques (†) en Simonne Van Den Bulcke - Buyck en familie
Frans en Martha Seynaeve - Buyck en familie
Daniël en Rita Buyck - De Smet en familie
Frans en Linda Buyck - Deceuninck en familie
Roger Buyck

Adrienne (†) Coopman
Walther (†) en Alma Coopman - Dhondt en familie
De familie van wijlen Julien en Imelda Van Wassenhove - Coopman
Julien (†) Coopman

De familie van wijlen Robert en Ghislaine De Vriese - Koopman
André (†) en Ester Mouton - Koopman en familie
Julien (†) en Angèle Dhondt - Koopman en familie
De familie van wijlen André en Cecile Buyse - Koopman
 zijn zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Buyck - Coopman - Deven - Creelle - Koopman.

Met dank aan zijn huisarts Dr. B. Du Chau, 
en allen die hem met zorg, liefde en vriendschap hebben omringd.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64 - Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 
zal de plechtige uitvaartliturgie met de asurne 

in de Sint-Bartholomeuskerk te Vinkt gevolgd door de bijzetting 
bij zijn echtgenote in de urnenkelder op de plaatselijke begraafplaats 

in beperkte kring plaatsvinden.

Bewaar het beeld van Gustaaf in uw hart,
er is geen begroeting mogelijk in het funerarium.

 

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


