
Dankbaar om wat hij voor ons is geweest en gesterkt door mooie herinneringen, 
melden wij u het overlijden van

de heer 

Willy Carbonez
echtgenoot van mevrouw Simonne Vandenabeele

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
heeft plaats in de kerk van Sint-Jacob de Meerdere in Lichtervelde

 op DONDERDAG 19 DECEMBER 2019 om 10.30 uur.

Daarna volgt de crematie waarna bijzetting van de asurn op het urnenveld 
van de gemeentelijke begraafplaats.

Gelegenheid tot rouwbetuiging in de kerk na de uitvaartdienst.

U kan Willy een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Feryn, 
Koolskampstraat 5a/7 in Lichtervelde, elke dag van 15.30 tot 18.30 uur. 

Gesloten op zondag.

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Geboren in Lichtervelde op 5 augustus 1941 en overleden in het AZ Delta, 
campus Wilgenstraat in Roeselare op donderdag 12 december 2019, 

omringd door zijn naasten en gesterkt door de ziekenzalving.

Rouwbegeleiding FERYN, Lichtervelde & Hooglede  
051/ 72.54.49  |  info@.begrafenissen-feryn.be

Simonne Vandenabeele
zijn echtgenote

†Wim Carbonez

Kris Carbonez
zijn  kinderen

Maurits en Ivonne Carbonez - Trio en familie

†Maria Carbonez

†Marcel en †Madeleine Carbonez - Denys en familie

†André en †Andrea Carbonez - Vanacker en familie

†Roger en †Mariette Carbonez - Vyaene en familie

Zuster Paula Carbonez

Jan en †Trui De Loore - Carbonez

†André en Lieve Vergote - Carbonez - †Antoon Defoort en familie

Georges en Marie-Jeanne Carbonez - Verduyn en familie

Arnold en Rita Vantyghem - Carbonez en familie

Paul en Cecile Leeman - Vandenabeele en familie

Willy en Suzanne Leeman - Vandenabeele en familie

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

De families Carbonez - Meulemeester - Vandenabeele - Taillieu - Casier

Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in haar macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden.

Wij danken waarderend:

 zijn huisartsenpraktijk De Burg

 de dokters en het personeel van het AZ Delta, campus Wilgenstraat in Roeselare

Lid van Neos
Lid van Fedos
Lid van OKRA

Lid van Landelijke Gilde


