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DE HEER

Etienne De Meyer
18 maart 1944 - 29 december 2020

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.

Een man, een vader, een pépé op wie je kon bouwen
en met een woord waarop je kon vertrouwen.

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.

Zo bescheiden als je hebt geleefd
zo bescheiden ben je gestorven.

Etienne, ik ga je missen.
Liefste papa, pépé, je eenvoud sierde je.

Rust nu maar zacht.



Dankbaar om wat hij voor ons betekende
melden wij u het overlijden van

DE HEER

Etienne De Meyer
echtgenoot van mevrouw Odette Duwyn

geboren te Deinze op 18 maart 1944 en ten gevolge van Covid-19
overleden in het A.Z. Sint-Jan te Brugge op 29 december 2020.

Stichter van ‘Groenten en fruit De Meyer’
Gewezen Sergeant bij de Stedelijke Brandweer Deinze

Wegens de huidige maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 
nemen we eerst in beperkte kring afscheid in zaal ‘Westkouter’ te Deinze.

Op een later te bepalen tijdstip zal er een plechtige uitvaartliturgie plaatsvinden
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Deinze gevolgd door de inzetting van de asurne

in de urnenkelder op de plaatselijke begraafplaats.

Bedankt voor uw begrip.

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

Dit melden u:

Odette Duwyn                                    zijn echtgenote 

Rudy en Caroline De Meyer - Vleurick
 Jolien en vriend Nico
Christel en Lieven De Meyer - Patoor
 Anouk
 Tessa
Franky en Sabine De Meyer - Dierick en zoon                  zijn kinderen en kleinkinderen 

Dany en Hélène De Meyer - Van Laeken en familie
Willy en Jeannette (†) De Meyer - Vroman en familie
Lucie (†) De Meyer
Christine en René De Meyer - Verthriest en familie

Georgette en Roger (†) Duwyn - Van Ballenberghe en familie
Willy en Jeanine (†) Duwyn - Bracke en familie
Eric en Lucette Duwyn - Boucquet en familie                 zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

en de families De Meyer - Duwyn - Drijoel - De Bouvre.

Met dank aan de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Jan te Oostende en Brugge.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: Odette Duwyn, Leopoldlaan 260, 8430 Middelkerke


