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DE HEER 

Lucien Verstraete
 

7 september 1933 - 29 januari 2021

Pa, 
mijn beste vriend, mijn kampioen.
Ik ben fier op jou.
Je ging tot het uiterste voor ma,
ik ging tot het uiterste voor jou.
We bleven een team
in goede en slechte tijden.
Rust nu maar met ma,
je leven is volbracht.

         Philippe

Opa,
je was mijn allerliefste vriend.
Zacht en geduldig, 
ik was je oogappel.
Bedankt voor alles 
en doe de groetjes aan oma.

         Liese 



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Lucien Verstraete
weduwnaar van mevrouw Mariette Decocker († 2017)

geboren te Wondelgem op 7 september 1933 
en van ons heengegaan in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 29 januari 2021.

 
Gepassioneerd duivenliefhebber 

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 
heeft de afscheidsplechtigheid met de asurne in zaal ‘Westkouter’ te Deinze 

gevolgd door de bijzetting bij zijn echtgenote in de urnenkelder 
op de stedelijke begraafplaats in beperkte kring plaatsgehad. 

Bedankt voor uw begrip.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Philippe en Katelijn Verstraete - Hellin
 Liese Verstraete zijn kinderen en kleindochter

Firmin (†) en Denise Verstraete - Bauwens en familie
Noël (†) en Yvette Vandemoortele - Verstraete en familie
Roger (†) en Mariette (†) Blancke - Verstraete en familie
Romain en Vivianne Verstraete - Verzele en familie
Urbain en Antoinette Verstraete - Bruteyn en familie

Roger (†) en Simonne (†) Decocker - Maenhout en familie
Frans (†) en Elva (†) Decocker - Mortier
Patrick (†) en Monique (†) Compernolle - Decocker en familie
Wilfried en Veronique Verhelle - Decocker zijn zus, broers, schoonbroer, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Verstraete - Decocker - Dhondt - Vandemoortele.

Met dank aan zijn huisarts Dr. J. De Jaeger,
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis en de mensen van Familiezorg.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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


