
Uitvaartcentrum FERYN, Lichtervelde & Hooglede  

Hij is de echtgenoot van
 Frieda Heindryckx

Hij is de papa en opa van 
 Guy Declerck
 Inge Declerck en Franky Esprit
  Linde en Hervé
  Lotte en Michiel
 Nele Declerck en Dieuwer Descheemaecker
  Jasper
  Maxim
  Noah
  Cas

De families Declerck en Heindryckx

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:
 zijn huisarts dr. Moeyaert
 de dokters en het personeel van het wzc ‘t Hof te Lichtervelde
 de vele mensen die ons met vriendschap en genegenheid hebben bijgestaan.

Norbert Declerck
08 - 03 - 1942
18 - 05 - 2021



Norbert Declerck
echtgenoot van Frieda Heindryckx

Geboren te Woumen op 8 maart 1942 en 
overleden in het wzc ‘t Hof te Lichtervelde op 18 mei 2021, omringd door zijn naasten.

Door overheidsmaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats in beperkte kring op woensdag 26 mei 2021 om 10.30 uur. 
Wie wenst kan de uitvaartdienst meevolgen via livestream op 

www.begrafenissen-feryn.be (onder rouwbericht Norbert Declerck).

Na de crematie volgt de bijzetting van de urne op het urnenveld van de begraafplaats te Lichtervelde.

U kan Norbert een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Feryn, Koolskampstraat 5a/7 te Lichtervelde, 
elke weekdag van 15.30 tot 18.30 uur. Op zaterdag van 15.30 tot 18.00 uur. 

Gesloten op zondag 23 mei en maandag 24 mei.
Liefde houdt je in leven

Ook als je er niet meer bent
- Lief Leven -

Liefste papa

Een vechter, zoals we van je gewend waren, 

tot op het laatste moment. 

Je was een man van weinig woorden. 

Eén blik zei soms genoeg voor diegenen die bij je hoorden. 

Een man, een vader, een opa waarop je kon bouwen, 

met een woord waarop je kon vertrouwen. 

Er was nog zoveel te beleven

om van te houden en te geven. 

Hadden we nog maar even

gewoon wat extra dagen in dit leven.

Hopelijk maakten we van jou een fiere mens

en we blijven zorgen voor elkaar, 

want dat is je laatste wens. 

Het hart dat overwon, straalt nu verder aan de horizon...


