Agnes Huyvaert
˚ 08.01.1933 – † 17.09.2021
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Liefde houdt je in leven,
ook als je er niet meer bent.
Met een dankbaar hart
en met veel mooie herinneringen
nemen we afscheid van
mevrouw

Agnes Huyvaert
weduwe van de heer Leon Devreese
geboren in Aalter op 8 januari 1933 en
overleden in AZ Sint-Lucas in Brugge op 17 september 2021,
gesterkt door de sacramenten van de zieken.
Oud-bestuurslid Okra
Lid van verschillende verenigingen

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Joris, Kerkplein in Sint-Joris – Beernem
op vrijdag 24 september 2021 om 10.30 uur.
Gevolgd door crematie en bijzetting met haar echtgenoot
op de begraafplaats van Sint-Joris.

Dit melden u met veel verdriet
Marie-Anne † Devreese – Paul † Vergote
Marina Devreese – Krist Heyde
Martin Devreese – Ann Verleysen


haar kinderen

Bert Callu – Greet Demey en Tristan
Florence Lahousse
Luca Devreese
Elvire De Vusser
Arjen De Vusser


haar kleinkinderen en achterkleinkind

Madeleine Huyvaert – Henri Saelens
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Rene † Huyvaert – Clarisse Maenhout
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Roger Huyvaert – Christianna Beguin
kinderen
Christianne Huyvaert – Gaston † De Graeve – Walter † Baetens
dochter en kleinkinderen
Andre † Devreese – Esther † Willems
kinderen en kleinkinderen


haar zussen, broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

Annick De Graeve

De families Huyvaert – Focke en Devreese – Demets

Er is mogelijkheid tot condoleren na de viering.
Gelieve een mondmasker te dragen tijdens de viering.
Dank aan
alle medewerkers van de verpleegeenheid Geriatrie AZ Sint-Lucas in Brugge
en allen die haar genegen waren.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Agnes
in funerarium Deruddere, Wellingstraat 113 in Beernem (baan Beernem – Ruddervoorde)
op zondag van 10 uur tot 11 uur, maandag, dinsdag en woensdag van 17 uur tot 19 uur.
Condoleren kan ook op www.uitvaartzorgderuddere.be.

Rouwadressen
Disstraat 9, 8540 Deerlijk
Keltenlaan 18, 9880 Aalter

haar metekind

