
Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan

de heer

Pierre Vanderper
weduwnaar van mevrouw Georgine Desnouck (†2018)

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

 op DINSDAG 7 JANUARI 2020 om 10 uur.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

De offergang is uw blijk van rouwbetuiging.

U kan Pierre 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 en Nieuwjaarsdag.

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Geboren in Lichtervelde op 13 september 1933 en overleden in het AZ Delta, 
campus Sint-Rembert in Torhout op dinsdag 31 december 2019, omringd door zijn dochters.

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

Erwin en Marianne De Blauwe - Vanderper

Chantal Vanderper
zijn  kinderen

Kristof en Annelies Deschacht - De Blauwe 

 Cedric

 Senne

Jeroen De Blauwe 

 Keano

Sarah Van Hove en Lowie De Meyer

Giebe Van Hove
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

†Jean en †Lydie Vanderper - Lavens en familie

Florent en Madeleine Vanderper - Strobbe en familie

Willy en Palmyre Cortvriendt - Vanderper en familie

Gerard en Godelieve Bruynooghe - Vanderper en familie

Joris en Maria Vereecke - Vanderper en familie

†Roger en Georgette Schaubroeck - Desnouck en familie

Gaby en †Anny Desnouck - Duyck en famile

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

De families Vanderper - Desnouck - Vergote - Vandenbulcke

Je was in eenvoud sterk en groot
en toegewijd aan hen die je dierbaar waren.
Dat is het beeld dat wij van jou bewaren.

Wij danken waarderend:

 huisartsenpraktijk 'De Burg'

 de directie en het personeel van het wzc 't Hof in Lichtervelde

 de dokters en het personeel van het AZ Delta, campus Sint-Rembert in Torhout

Lid van Federatie VAS en De veiligheidsclub VVDK


