
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je sterft, ‘t is vreemd maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe,
maar op ‘n keertje, dan ben je aan je laatste beetje toe.

- Toon Hermans -



†
Ondanks zijn positieve ingesteldheid en enorme vechtlust 

heeft hij zijn strijd niet kunnen winnen.

Met veel verdriet nemen we afscheid van

De heer

Willy Vanleynseele 
echtgenoot van mevrouw Edith Cleve

geboren te Outrijve op 22 oktober 1949 en, 
omringd door zijn gezin, overleden in het UZ Gent op 8 juli 2019, 

in een gebed aan de Heer toevertrouwd.

Willy en Edith hebben samen Zaal Novy uitgebaat.

Lid van Belgacom - Proximus Vriendenkring Deinze

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de parochiekerk te Nevele (Nevelemarkt)

op ZATERDAG 13 JULI 2019 OM 10 UUR.

Samenkomst en gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 9.30 uur. 

Na de crematie wordt zijn urne ingezet in de urnenkelder op de begraafplaats te Nevele.

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

dinsdag van 19 tot 20 uur, woensdag, donderdag en vrijdag van 18 tot 19 uur.

Namis in de parochiekerk te Vosselare op zaterdag 24 augustus 2019 om 17.30 uur.

Echtgenoot van:
 Edith Cleve

Papa van:
 Bram en Nathalie Soete - Vanleynseele

Opa van:
 Fleur en Marthe Soete, zijn oogappels
 
Broer, schoonbroer en nonkel van:
 Gerard † en Marcella † Boccauw - Vanleynseele, kinderen en kleinkinderen
 Eric Cleve, kinderen en kleinkinderen

de families Vanleynseele - Balcaen en Cleve - Van Lerberge.

Met dank aan de huisartsen van De Praktijk Nevele, 
dokters en personeel van het UZ Gent - dienst oncologie en radiotherapie -
en het thuisverplegingsteam Sanitas.
Oprechte dank aan iedereen die Willy de laatste maanden hulp, troost en verstrooiing heeft geboden.
We koesteren de mooie momenten die we samen deelden.

Rouwadres:
Camille Van der Cruyssenstraat 8, 9850 Deinze

online condoleren via www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


