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Dit melden u:

Koen en Sabine Neyt - Gieselaere
 Tom en Elizabeth Neyt - Clinckspoor, Rosalie en Madeleine

  zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Maria Van Eename
 
 zijn vriendin
Arsène en Denise (†) Neyt - L'Ecluse - Lilly Aarens,
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Etienne (†) en Arlette (†) Neyt - De Pauw
Georges en Rita Claeyssens - Neyt en kinderen
Valère en Francine Michiels - Neyt, kinderen en kleinkinderen
Gilbert en Annie Neyt - Van Hende, kinderen en kleinkinderen
Etienne (†) en Odette Van Hoorebeke - Verdegem, kinderen en kleinkinderen
 
 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Neyt, Van Hoorebeke en aanverwanten.

Met een bijzonder woord van dank voor alle goede zorgen 
aan zijn huisarts Dr. Wim Verstringhe.
Alsook een bijzondere dank  aan de directie, personeel, vrijwilligers
en alle medebewoners van het WZC van Hof Ter Linden te Evergem
voor hun onvoorwaardelijke inzet en toewijding.

Rouwadres: Uitvaartcentrum De Sporen
  t.a.v.  familie Neyt - Van Hoorebeke
  Stationsstraat 60, 9185 Wachtebeke

Online condoleren: www.uitvaartcentrumdesporen.be

Alle begin is moeilijk, 
zeker dat van het einde.

Kamagurka

Bedroefd, maar trots op wie hij was 
moeten we afscheid nemen van de heer 

Roger Leon Neyt
 

weduwnaar van mevrouw Christiana Van Hoorebeke (†1993)

geboren te Ertvelde op 2 september 1935
en zachtjes van ons heengegaan in het AZ Maria-Middelares

te Gent op 10 september 2022.

Groenten en fruithandelaar op rust
Medestichter van Boldersclub "De Driesbolders"

Lid van Okra
Lid van de Landelijke Gilde

De afscheidsplechtigheid bij de asurne, waarop u wordt uitgenodigd,  
zal plaatsvinden in de Sint-Petrus en Paulus Kerk te Doorzele Dries op

zaterdag 17 september 2022 om 11.00 uur.

Mogelijkheid tot condoleren achteraan in de kerk vanaf 10.30 uur

Aansluitend zal de as van Roger worden uitgestrooid 
op de gemeentelijke begraafplaats van Doornzele 

in intieme familiekring.

Bloemen noch kransen. 

U kan Roger een laatste groet brengen op donderdag 15 september van 17 uur tot 18 uur 
in het funerarium van Uitvaartcentrum De Sporen, Stationsstraat 60, 9185 Wachtebeke.


