
                        

 

                                                          

                                         Etienne Van Parys
            weduwnaar van mevrouw Yvonne De Clercq 

 
                                            geboren te Nazareth op 11 november 1933
             en overleden in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze op 15 november 2020.

                                                                  

                                                                                                                                                
                      

                              

Rouwadres : Begrafenissen Everaert
t.a.v. de familie Van Parys - De Clercq
‘s Gravenstraat 120, 9810 Nazareth

,

Dankbaar namen we afscheid van

                      DE HEER

Dit melden u:

Eric en Nadine Van Parijs - Beirens                                                                                                                                                   zijn kinderen

Anthony en Evelien Wille - Van Parijs
Mathias en Natascha Van Nevel - Van Parijs                                                                                                                          zijn kleinkinderen

Daniël en Madeleine Van Biesbroeck - Van Parijs                                                                                                       zijn zus en schoonbroer
Roger(†) en Yvette Surgeloose - Van Parijs                                                                                                                                            zijn nicht

De Families Van Parys - De Clercq - De Wulf - Laurier

Met dank aan zijn huisdokter
                          zijn thuisverpleegsters
                          Familiehulp
                          zijn trouwe buren Gisèle en Germain

De uitvaart, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de parkbegraafplaats te Nazareth, vond plaats in beperkte kring.

                                                                                                                              

Lieve pépé,

die we nooit zullen vergeten.

We zijn opgegroeid met mooie herinneringen,

die we altijd zullen koesteren.

Je droeg altijd zorg voor mémé en lette goed op Prutske.

Alles was de laatste jaren een beetje stilgevallen.

Je deed de vinkjes weg, Lien jullie hond was heengegaan,

werken in de tuin ging al een tijdje niet meer.

Je hebt dan mémé moeten afgeven, je begon slechter te zien

en stappen ging moeizamer en moeizamer.

Je was dan eens gevallen en toen verloor je meer en meer jouw zelfstandigheid.

We probeerden alles te doen wat mogelijk was

maar plots was je er niet meer...

Deze foto laat ons een mooie herinnering na.

We gingen een dag naar zee maar al gauw wou je terug naar huis.

Je was zo graag thuis en zei : “gastjes kom we gaan naar huis, pépé wordt moe”.

Voor altijd blijf je “onze pépé”.

                                                                                          jouw kleinkinderen

                                                                                                   Evelien - Natascha



        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  

Niet alles is voorbij, je blijft bij ons,

door wie je was en wat je zei

en alles wat je voor ons hebt betekend.

online condoleren via www.uitvaarteveraert.be
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