Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen			
Eric en Sonja Beernaert - Saverwyns
		Karolien Beernaert
			
Xander Garsbeke en Niamh Wolters
			Skye Gysels
			Mason Gysels
			Lily Gysels
Luc Saverwyns
						
Zijn broers, schoonzussen, neven en nichten

Arsène Saverwyns

Adelin en Eliane Saverwyns - De Smet en familie
Adriën en Claire Saverwyns - Van Der Linden en familie
†André en †Maria Blanckaert - Van de Voorde en familie
†Arnold en Andrea Audenaert - Van de Voorde en familie		
De families Saverwyns - Van de Voorde - Reyniers - Roegiers
Wij danken waarderend		
zijn huisarts dr. Marc Geeraert
zijn thuisverpleegteam Lucrèse Puype
de directie en het personeel van het wzc Ter Linde te Gits

Uitvaartcentrum FERYN, Lichtervelde & Hooglede

31 - 07 - 1933
19 - 06 - 2021

de heer

Je verleden bestond uit werken
en een groot besef van plicht,
dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht.
Je was een man van weinig woorden,

Arsène Saverwyns
weduwnaar van mevrouw Francine Van de Voorde (†08.05.2021)
Gewezen zaakvoerder N.V. DEMSTER

herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden.
Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen,
jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen.
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven,
liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven.

Geboren te Sleidinge op 31 juli 1933 en
overleden in het wzc Ter Linde te Gits op 19 juni 2021.

Pa, opa, pepe
6 weken na ons ma,
koos je ook een zaterdagvoormiddag uit
om je strijd op te geven.
Rust zacht lieve pa,
het gaat jullie samen goed daarboven.

Door overheidsmaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats in beperkte kring.
Daarna volgt de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats te Lichtervelde
U kan Arsène een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Feryn, Koolskampstraat 5a/7 te Lichtervelde,
van maandag t.e.m. woensdag van 15.30 tot 18.30 uur.
Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

