Rust nu maar uit,
je bent bevrijd uit je lijden.
Maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.

Vervuld van stil verdriet
maar dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,
melden we u het overlijden van

Saelens Willy
echtgenoot van Marie-Josephe Ostijn
Hij is geboren te Kortrijk op 27 mei 1949
en zachtjes ingeslapen te Menen op 19 oktober 2018,
gesterkt door het Heilig Ziekensacrament
en omringd door zijn familie.

Echtgenoot van:

Marie-Josephe Ostijn
Pa van:

Lorenzo en Nathalie Saelens - Ameye
Tonio en Sharon Saelens - Huyghe
Pieter en Jessica Accou - Saelens
Bavo en Delphine Saelens - Himpe
Opa van:

Thibo
Arrézina, Arne, Juta, Naya
Thaïs, Thymen
Tiele, Daan, Finn
broer, schoonbroer en oom van:
†Danny en Christa Bouttery - Saelens en familie

De afscheidsdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de St-Bavokerk te Lauwe
op vrijdag 26 oktober 2018 om 10 uur,
gevolgd door de crematie.

Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst.
Een laatste groet aan Willy kan gebracht worden
in het funerarium Deman, Lauwbergstraat 14 te Lauwe
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 16 uur tot 19 uur.

Pol en Sylvia Gheysens - Saelens en familie
Dominque en Gina Saelens - Van Den Heede en familie
Marc en Marie-Christine Landuyt - Ostijn en familie
Piet en Marie-Thérèse Debrouwere - Ostijn en familie
Chris en Gerda Ostijn - Segaert en familie
Chris en Marie-Chantal Van Landuyt - Ostijn en familie
Marc en Chanthima Ostijn - Sangkharwut
Lieven en Annemie Vercauteren - Ostijn en familie
De families SAELENS - COEMAN
			OSTIJN - VANDENBERGHE

Rouwbetuigingen kunnen worden gestuurd naar:
Begrafenissen Deman, Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe
t.a.v. de families Saelens - Ostijn
of via www.begrafenissen-deman.be/rouwberichten

Met dank aan zijn huisarts, aan de dokters en het personeel van het dagziekenhuis en
de afdeling Interne Dienst van het AZ Delta te Menen.

