
Willy de Paepe
26 augustus 1936 - 4 september 2021



Dit melden u:

Kitty en Hugo de Paepe - Vereeken
 Nathalie en Stefaan Vereeken - Thiel, Louis
 Martha-Louise Vereeken
 Constance Vereeken

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Roland † en Himelda † de Paepe - Leydens en familie
John en Francine de Paepe - Lievens en familie

Achiel † en Denise Berth - Huys en familie
Omer † en Agnes Berth - Roelandts en familie
René † en Georgette † Gaudissabois - Berth en familie
Roger en Irène Pluquet - Berth en familie

zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

de families de Paepe - Dhont en Berth - Cornelis.

Met dank aan zijn huisartsen Dr. Coopman en Dr. Coppens
het verplegend personeel van het WZC Ons Zomerheem voor de goede zorgen.

U kan online uw medeleven betuigen via www.uitvaartdewulf.be

Vrijblijvend voor de live stream, volg de werkwijze hieronder:
1) Ga met uw browser naar www.uitvaartdewulf.be, klik op Live-Stream
2) Kies Stream   1
3) Geef volgend paswoord in (case sensitive!)   Willy2608
Dit wachtwoord is enkel geldig tijdens de plechtigheid  (donderdag 9/9/2021 vanaf 10.15 uur)

Rouwadres:
Familie de Paepe
p/a Merendreestraat 30, 9850 Deinze

†
Zover we konden, zijn we met je meegegaan.

Nu moeten we je laten gaan.

Heden overleed

De heer

Willy de Paepe
weduwnaar van mevrouw Suzanne Berth † 8-10-2019

geboren te Merendree op 26 augustus 1936
overleden in het WZC Ons Zomerheem

te Zomergem op 4 september 2021.

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
of die u kan meevolgen via Live Stream,

zal plaatsvinden in het uitvaartcentrum De Wulf,
Merendreestraat 30 te Hansbeke

op DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2021 OM 10.30 UUR.

Het uitvaartcentrum opent om 10.10 uur.
Vanaf dan kan u de familie mondeling condoleren.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Na de crematie worden zijn assen verspreid 
op de strooiweide van de begraafplaats te Merendree.

U kan Willy een laatste groet brengen in het funerarium De Wulf,
Merendreestraat 30 te Hansbeke

maandag, dinsdag en woensdag tussen 18 en 19 uur.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven

www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


