
Dankbaar om wat zij voor ons betekende, melden wij u het overlijden van

mevrouw
Andrea Feryn

echtgenote van de heer Andreas Dedeurwaerder

Door overheidsmaatregelen heeft de uitvaartliturgie plaats 
in beperkte familiekring in de Sint-Michielskerk in Roeselare.

Daarna begeleiden we Andrea naar haar laatste rustplaats, 
het familiegraf op de nieuwe stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399.

Er zal een herdenkingsdienst worden gepland zodra de omstandigheden dit toelaten.

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Wij danken waarderend:
 haar huisarts
 de directie en het personeel van het wzc Ter Berken in Roeselare

Geboren in Lo op 12 augustus 1928 en overleden in het wzc Ter Berken in Roeselare 
op woensdag 25 maart 2020, omringd door haar naasten.

Andreas Dedeurwaerder
haar echtgenoot

Filip en Marijke Dedeurwaerder - Jacobs
 Dries Dedeurwaerder en Anouk Coussens
 Pieter Dedeurwaerder en Aagje Lemmens
Griet Dedeurwaerder
 Klaas De Bel
 Saar De Bel en Annemarie Robbe
 Jasper De Bel
Roel en Els Tanghe - Dedeurwaerder
 Fleur Catteeuw
 Kato Tanghe

haar kinderen en kleinkinderen

†Josef en Christiana Feryn - Vanderhaeghe en familie
†Roger en Rosa Theetaert - Feryn en familie
†Maria Feryn
†Norbert en Anna Jaques - Feryn en familie
†Hilaire en Paula Vanpoucke - Feryn en familie, haar tweelingszus
Antoon en Denise Feryn - Delaere en familie
Louis en Christiane Feryn - Dumoulein en familie
Jan en Sigrid Feryn - Callewaert en familie
†Medard en †Hilda Beernaert - Feryn en familie 
†Marcel en †Frida De Cokere - Feryn en familie
Georges en Diane Feryn - Vandendriessche en familie
René en Lena Deprez - Feryn en familie
†Norbert en Griet De Cokere - Feryn - José De Cokere en familie

†Paula Dedeurwaerder
†Maria Dedeurwaerder
†Godelieve Dedeurwaerder
†Noël en Anna Brouckaert - Dedeurwaerder en familie
†Oscar en Agnes Billiet - Dedeurwaerder en familie

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

De families Feryn - Dedeurwaerder - Van Ryckeghem - Steenkiste

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

Rust zacht, lieve moeder,
je strijd is gestreden,

je hebt je gedragen als een moedige vrouw.
Niemand weet wat je hebt doorstaan,

rust zacht, lieve moeder, voor altijd.

Gewezen sociaal verpleegkundige van de Christelijke Mutualiteit
Lid van OKRA


