
Als ik dood ben, treur dan niet
ik ben niet echt dood, moet je weten  

Het is mijn lichaam dat ik achterliet,  
dood ben ik pas als je mij bent vergeten

Door mooie herinneringen gesterkt
nemen we afscheid van de heer

Bernard Buyle 
 

weduwnaar van mevrouw Nelly De Naere (†2012)
echtgenoot van mevrouw Jasmine De Waele

geboren te Overmere op 16 juni 1951
en overleden in het UZ Gent op 22 november 2022

De afscheidsplechtigheid bij de asurne,  
waarop u beleefd wordt uitgenodigd,  

zal plaatsvinden in de aula van het crematorium  
Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi op 

dinsdag 29 november 2022 om 13.00 uur.

Samenkomst in het crematorium om 12.45 uur.

Aansluitend zal de as aldaar worden uitgestrooid 
in intieme familiekring

U kan de plechtigheid live volgen via onderstaande link
https://crematoriumwestlede.livestream.fdesigner.eu/login 

of 
www.uitvaartcentrumdesporen.be via het rouwbericht van Bernard

streaming key (paswoord): BernardBuyle

U kan inloggen vanaf 12.55

U kan Bernard een laatste groet brengen in het funerarium van 
Uitvaartcentrum De Sporen, Stationsstraat 60, 9185 Wachtebeke 

op vrijdag 25 november 2022 van 17 uur tot 18 uur.

Dit melden u:

Jasmine De Waele zijn echtgenote

Kurt en Celestine (†) Buyle - Stremerch en Joke Melkebeke
 Victor en Olaf
Antoine en Cindy Cabuy - Buyle
 Tina, Ken, Kim en Timo
Burt en Karin Buyle - De Messemaeker
 Jens, Jason, Jeremy en Jarne
Tom en Linsey Van Haver - Buyle
 Luna en Mies 
 zijn kinderen en kleinkinderen
Fons en Karine Buyle - Van der Sype, 
 kinderen en kleinkinderen,
Gust en Bastina De Schepper - Buyle, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Oddmund en Jacoba (†) Nilsen - Buyle, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Robert en Johanna (†) Janssens - Buyle, 
 kinderen en kleinkinderen,
Georges en Grethe Buyle - Kristensen, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Norbert (†) en Kiliana Janssens - Buyle, 
 kinderen en kleinkinderen
 zijn zussen, schoonbroer, neven en nichten

De families Buyle, De Waele en aanverwanten.

Met dank aan het verplegend personeel van het UZ Gent  
voor de goede zorgen.

Uitvaartcentrum De Sporen,   
t.a.v. familie Buyle - De Waele
Stationsstraat 60, 9185 Wachtebeke
www.uitvaartcentrumdesporen.be

Rouwadres:

online condoleren:
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