
   
   

  De heer   

 

  echtgenoot van mevrouw Simonne Thery 
 

  geboren in Krombeke op 9 april 1933 en, omgeven door de warme liefde van zijn familie,  
  stilletjes van ons heengegaan in Langemark op donderdag 2 mei 2019.  

 
Adjudant b.d.  
Lid van de vriendenkring oudgedienden munitiedepot Houthulst  
Lid van de Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen - kring beide Vlaanderen 
Verscheidene eretekens - Lid van Okra - Lid van Samana 

 
Samen met familie en allen die Paul genegen waren, willen we hem een laatste keer liefdevol omringen tijdens  
de uitvaartplechtigheid op vrijdag 10 mei 2019 om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk Madonna-Langemark. 
 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.45 uur. 
 

Aansluitend volgt de crematie waarna we in familiekring de urne  
een plaatsje geven in het urnenveld op de begraafplaats in de Madonna. 
 

Voor een stil moment bij Paul bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark,  
van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur, gesloten op zondag. 
 

 

Hij is de liefdevolle echtgenoot van: 

    Simonne Thery 

 

Hij is de vader en opa van: 

    Martine en Eddy Couchez - Vandevyver 

     Bert en Astrid Vandevyver - Boel, Maité 

     Wouter Vandevyver en Yentl De Gryse 

     Liesbeth en Christophe Vandevyver - Laperruque, Maxim en vriendin Amber  

     Frederik en Frenn Vandevyver - Vanhaecke, Thisbe, Arthur, Senne 

      

    Carine en Luc Couchez - Vander Plaetsen 

     Dieter Carnel 

     Sander en Kimberly Carnel - Laheye, Tibo, Rémi 

     Rika en Diego Vander Plaetsen - Juiz Fernández, Alexander, Elena 

     Peter en Sylvie Vander Plaetsen - Ryckebosch, Nikola, Alex 

 

delen mee in dit verdriet: 

    zijn broers, zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten 

    de families Couchez - Delmotte en Thery - Nollet 

     

 



 
 

Achter je ligt een leven van werken en plicht 

en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht 

Flink was jij je hele leven 

moedig ben je tot het einde gebleven 

Flink wil je nu dat wij zullen zijn 

maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn 

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a, Langemark 057 48 89 01 

 

 

 

Veel dankbaarheid en respect gaat uit naar zijn huisarts, directie, personeel en medebewoners  

van het wzc “De Boomgaard” in Langemark voor hun inzet en goeie zorgen. 

 

Dank aan allen die hem met een groot en warm hart hebben gesteund en bezocht, 

en een bijzondere dank aan de buren die papa en mama onbaatzuchtig geholpen hebben  

 

 

 

Rouwadres:  

  Klerkenstraat 170C - 8920 Langemark-Madonna 

 

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via: www.rouwcenter-jonckheere.be 


