
Bedroefd om zijn heengaan, 
maar fier en dankbaar om wat hij voor ons is geweest 

melden wij u het overlijden van

DE HEER

Sylvère Dobbelaere
echtgenoot van mevrouw Christiane van Doorne

geboren te Aalter op 21 september 1951 
en van ons heengegaan in het A.Z. Maria Middelares te Gent 

op 9 april 2019, gesterkt door de ziekenzegening.

De plechtige uitvaartliturgie 
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden 

in de Sint-Pauluskerk (Oostkouterlaan) te Petegem a/d Leie 
op WOENSDAG 17 APRIL 2019 om 10.30 uur, 

gevolgd door de crematie en de inzetting van de asurne 
in de urnenkelder op de plaatselijke begraafplaats.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

U kan een laatste groet aan Sylvère 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).

Laat hem verder leven in mooie herinneringen.

Dit melden u:

Christiane van Doorne zijn echtgenote

Els en Jelle Dobbelaere - Dejonckheere
 Lowie
 Leonie

Caroline en Thomas Dobbelaere - De Clercq
 Lander
 Leon zijn kinderen en kleinkinderen

Willy (†) en Marleen Dobbelaere - De Smedt en familie
Carine en Dirk Dobbelaere - Bauwens en familie

Rita en Georges van Doorne - Coppens
Lieve van Doorne
Lutgarde en Freddy (†) van Doorne - Verbeke en familie
Johan en Martine van Doorne - Cortier en familie
 zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Dobbelaere - van Doorne - Vriendt - Van haver.

Met dank aan de dokters en het personeel 
van het A.Z. Maria Middelares te Gent.

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Dobbelaere - van Doorne
Kouter 56, 9800 Deinze

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



DE HEER

Sylvère Dobbelaere
° 21 september 1951 - † 9 april 2019


