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

de heer 

Joris Wostyn
weduwnaar van mevrouw Godelieve Fiems (†2018)

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

 op DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 om 10.30 uur.

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

Rouwbetuiging in de kerk vanaf 10.15 uur.

U kan Joris 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 Brugge op 16 februari 1933 en overleden in het AZ Delta, 
campus Wilgenstraat in Roeselare op woensdag 5 februari 2020, 

omringd door zijn naasten en gesterkt door de ziekenzalving.

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

Gino en Monique Vandepoele - Wostyn
 Gert en Eva Vandepoele - Verfallie
  Gust Vandepoele
 Thijs en Josie Vandepoele - Hubrechtsen
 Jonas en Silke Vandepoele - Vanderhaeghe
 Klaas en Jana Callens - Vandepoele

Marc en Ann Dequeker - Wostyn
 Stijn en Nele Dequeker - Vanmeteren
 Dries en Jolien Dequeker - Versaevel
 Bert Dequeker

Patrick en Marleen Carbonez - Wostyn
 Ellen Carbonez
 Natan en Elien Staelens - Carbonez
 Gilles en Lies Huyghe - Carbonez

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon

†Marcel en †Cecilia Maes - Wostyn en familie
†Willy Wostyn

†Omer en †Nera Fiems - Vandecasteele en familie
†Sylveer en †Maria Fiems - Denoo en familie
†Jules en Godelieve Fiems - Compernol - †Jozef Vierstraete en familie
†Maurits en †Hilda Fiems - Beeusaert en familie
†Roger Fiems, Missionaris van Scheut
†Omer en †Maria Bellegeer - Fiems en familie
†Georges en Maria Fiems - Sap en familie
Gabriël en †Irma Fiems - Compernol en familie

zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families Wostyn - Fiems - Wieme - Vermote

Wij danken waarderend:
 zijn huisarts dr. Beele
 zijn thuisverpleger Tjorven en team
 zijn trouwe bezoekers
 de dokters en het personeel van het AZ Delta

Lid van de Landelijke Gilde
Lid van Fedos
Lid van OKRA

Een vader uit de duizend.
Een man van werken en geloof.
Zijn naam blijft in ons ruisen.
Een herinnering die nimmer dooft.


