
Het maakt ons stil en verdrietig 
om afscheid te moeten nemen van

DE HEER

Laurent Demeyer
 

weduwnaar van mevrouw Noëla Cornelis († 2015)

geboren te Ruiselede op 20 september 1928 
en van ons heengegaan in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze 
op 12 december 2018, gesterkt door de ziekenzegening.

De afscheidsplechtigheid met de asurne 
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden 
in zaal ‘Westkouter’ Kouter 129 te Deinze 

op DONDERDAG 20 DECEMBER 2018 om 11 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

Nadien volgt de bijzetting bij zijn echtgenote 
in de urnenkelder op de begraafplaats te Petegem a/d Leie.

U kan een laatste groet aan Laurent brengen 
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur 
en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag) 

dit tot en met dinsdag 18 december 2018.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen.

Dit melden u:

Marc (†) en Gerda Heyse - Demeyer - Wim Lammens
 zijn dochter en partner

Maurice (†) en Maria (†) Staelens - Demeyer en familie
Robert (†) en Godelieve Moeykens - Demeyer en familie
Bertrand en Flora (†) Demeyer - De Langhe en familie

Wilfried (†) en Godelieve (†) Cornelis - Vanhulle en familie
Frans (†) en Mariette Spriet - Cornelis
 zijn zus, broer, schoonzus, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Demeyer - Cornelis - De Bel - Danneels.

Met dank aan zijn huisarts Dr. F. Maudens, 
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, 

de mensen van Familiezorg,
de directie, de zusters, het personeel en de vrijwilligers 

van het W.Z.C. Sint-Franciscus te Vinkt, 
de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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

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



DE HEER

Laurent Demeyer
 

°20 september 1928 - † 12 december 2018


