Eenvoudig en oprecht,
vol goedheid was uw leven.
Uw edel hart heeft ons zoveel gegeven.

Dit melden u met diepe droefheid
zijn echtgenote

Dankbaarheid en verdriet gaan samen
nu we afscheid nemen van

De heer

Georges VERYSER
echtgenoot van Georgette VANDEWALLE
Geboren te Merkem op 13 mei 1930, overleden te Roeselare
op 20 september 2016, gesterkt met de gebeden van de Heilige Kerk.
Gewezen voorzitter O.K.R.A. Merkem, gewezen voorzitter ACV Hout en Bouw,
gewezen speler en bestuurslid van de toneelvereniging „De Onverwachte Vrienden“,
stichter en bestuurslid „De Kinderspelen“ Merkem.

Georgette VANDEWALLE
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Johan en Lieve VERYSER - CALMEYN
Jeroen VERYSER
Rocky en Tine VANDEVELDE - VERYSER
Guillaume en Gaëtan
Freddy en Christa DESENDER - VERYSER
Bram en Magdalena DESENDER - VERHENNE
Itaï en Aitan
Jo en Joke DEBRUYNE - DESENDER
Fran en Lars
Willy en Kathleen BALANCK - VERYSER
Jens GHEERARDYN
Dieter en Tessa ROBYN - GHEERARDYN
zijn broers, zuster, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de
kerk van Sint-Bavo te Merkem op woensdag 28 september 2016 om 10 uur,
gevolgd door de crematie en bijplaatsing van de urne
in de familiegrafkelder op het kerkhof te Merkem.

Michel en Maria HUYGHE - VERYSER en familie
André en † Maria VERYSER - LEMAHIEU en familie
Robert en Annie VERYSER - TREVE en familie
Willem VERYSER en vriendin Marie-Louise
† Lucien en † Alice BAECKE - VANDEWALLE en familie
† Victor en † Maria STAESSEN - VANDEWALLE - † Angèle VANDEWALLE en familie
† Camiel en † Yvonne BEECKAERT - VANDEWALLE en familie
† Michel en † Georgine VANDEWALLE - ALDERWEIRELDT en familie
Hugette VANDEWALLE
Hij is verwant aan de families

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

VERYSER - THERRY en VANDEWALLE - GESQUIERE
Met dank aan:

Aan Georges kan een laatste groet gebracht worden in het rouwcentrum
Travers, Jonkershovestraat 103b te Houthulst, elke weekdag van 17 tot 19.30 uur,
zaterdag van 17 tot 18 uur en niet op zondag.

Condoleren online via „www.rouwcentrumtravers.be“

zijn huisarts Dr. Dries Haeghedooren,
zijn thuisverpleging Nadine Bailleul en team,
directie, dokters en personeel van het AZ Delta te Roeselare in het bijzonder
de afdeling D4 in de campus Wilgenstraat.

Rouwadres: Familie Georges Veryser,
p.a. Rouwcentrum Travers, Jonkershovestraat 103b 8650 Houthulst

