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

Dit melden u:
In liefde nemen we afscheid van

De heer

Roger Buyck
liefdevolle broer en schoonbroer van
(†) Georges Buyck en Paula Soens
Geboren te Sint-Baafs-Vijve op 19 juni 1925 en
overleden te Waregem op 24 februari 2018,
omringd door zijn geliefden.

		 Paula Soens
				
		

		

(†) Rik Buyck
Filip en Patricia Verschuere - Buyck en kinderen
Stefaan en Anja Loyson - Buyck en kinderen

Jonny en Monique Buyck - Verlinde

			
			

Christophe en Evie Bostoen - Buyck en kinderen
Kevin en Melanie Buyck - Vanderbeken en kind

Marleen Buyck en vriend

			
			
		

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in besloten kring
in de aula van 'uitvaartcentrum Lefèvre' te Waregem.

(†) Dirk en (†) Rosette Buyck - Baert

			
			
			
		

zijn liefhebbende schoonzus;

Youri en Sophie Deblanc - Vanherpen en kinderen
Sam en Mimsey Van de Moortele - Deblanc en kinderen

Marc en Martine Kerkhove - Buyck

			 Christoph en Annelie Vercruysse - Kerkhove en kind
			 Peter en Lieslot Maes - Kerkhove en kinderen
			 Karel en Bieke Kerkhove - Lowie en kinderen
				
zijn neven, nichten, achterneven en achternichten;
		

de families Buyck en Mervylde.

Hij zal rusten bij zijn geliefde broer op de begraafplaats
van Sint-Eloois-Vijve, gelegen aan de Emiel Clausstraat.
Met dank voor hun goede zorgen aan:
U kunt Roger een laatste groet brengen in rouwkamer ‘Mimosa’
van ‘uitvaartcentrum Lefèvre’, Westerlaan 13 te Waregem
op donderdag 1 en vrijdag 2 maart, telkens van 16 tot 18 uur.

		

zijn huisarts Dr. Ignace Clarysse,

		

de dokters en het personeel van het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis te Waregem.

Er is gelegenheid om het rouwregister te ondertekenen.
Condoleren:
Uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 - 8790 Waregem, t.a.v. familie Buyck
Waregem-Wielsbeke - T 056 611 610

online via www.uitvaartcentrumlefevre.be

