Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit

Omringd door zijn geliefde en zorgende familie,
is heel rustig tot de Vader teruggekeerd
DE HEER

Robert Lauwers
weduwnaar van mevrouw Marie-Madeleine Coucke (1930-2015)
geboren in Oostrozebeke op 11 april 1931
en overleden in Meulebeke op 22 december 2016,
gesterkt door het sacrament van de zieken.
Lid van Neos

De plechtige uitvaartliturgie, gevolgd door de begrafenis,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in de Sint-Jozefskerk in
Oostrozebeke De Ginste (Grotstraat) op vrijdag 30 december 2016 om 10.30 uur.
Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.

Hij was de papa en opa van
Chris en Bertine Labeeuw - Lauwers
Charlotte
Bénédicte
Bernard en Gisèle Lauwers - Delsoir
Stefanie en Jon, Georges
Pieter-Willem en Liesbeth, Annie
Hij was de broer, schoonbroer en nonkel van
Omer en Denise Lauwers - Lannoo en familie
† André en Marie-José Ostijn - Coucke en familie
Jozef en Roza Coucke - Vuylsteke en familie
Omer en Godelieve Pauwels - Coucke en familie
† Paul en Rolande Coucke - De Vrient en familie
† Wilfried en Paula Matsaert - Coucke en familie
Gilbert en Agnes Verschatse - Coucke en familie
† Jeanne Coucke
De families Lauwers - De Baere - Bogaert en Coucke - Vandemaele

Een laatste groet aan Robert kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
iedere weekdag van 16.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 14.30 tot 15.30 uur.
Rouwbetuigingen: Familie Robert Lauwers
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.begrafenissenmessiaen.be

Onze oprechte dank voor de goede zorgen aan
de directie en het personeel van het WZC Sint-Vincentius in Meulebeke,
zijn huisarts,
zijn buren en vrienden voor de talrijke bezoekjes.

Begrafenissen Messiaen Oostrozebeke - 056 66 72 10

