
Omdat wij geloven dat het leven nieuw wordt
en dat liefde sterker is dan de dood,

bidden wij samen voor

Z.E.H. Robert DECLERCQ
zoon van wijlen Remi en Germaine DECLERCQ - VERKEST

Geboren in Brugge op 8 oktober 1931 en overleden
in het W.Z.C. Mariaburcht in Dentergem op 4 februari 2015.

Gesterkt door het ziekensacrament.

Tot priester gewijd in Wingene op 22 juni 1957.

Leraar Sint-Amandscollege - Kortrijk (augustus 1957)
Medepastoor Onze-Lieve-Vrouwparochie - Tielt (13 augustus 1970)
Pastoor van de Sint-Martinusparochie - Aarsele (1 september 1984)

Eervol ontslag als pastoor en benoemd tot hulppriester Onze-Lieve-Vrouwparochie - Tielt
(21 september 1994)

Eervol ontslag als hulppriester op 11 december 2000

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Stationstraat, in Tielt

op WOENSDAG 11 FEBRUARI 2015 om 10.30 uur.
Daarna volgt de plaatsing in de grafkelder op het kerkhof  van Wingene.

De plechtigheid wordt opgeluisterd door het O.-L.-Vrouwekoor van Tielt.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

De gebedswake zal plaatsvinden op dinsdag 10 februari 2015 om 17.00 uur
in de kapel van het W.Z.C. Mariaburcht, Statiestraat 53 in Dentergem.

De overledene kan begroet worden in het uitvaartcentrum Dhondt & Bockelandt,
Stationstraat 103 in Tielt, elke weekdag van 15.30 uur tot 18.30 uur,

op zaterdag van 15.30 uur tot 17.00 uur. Het funerarium is gesloten op zondag.

Dit melden u:

Walter † en Paula DECLERCQ - VERSCHEURE en familie
Frans † en Ernestine † DECLERCQ - VERSTRAETE en familie
Gerard † en Marie-Cecile VERSCHEURE - DECLERCQ en familie
Gabriel en Lutgarde HASPESLAGH - DECLERCQ en familie

zijn zussen, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families DECLERCQ - VERKEST

Agnès VANROBAEYS
zijn gewezen huishoudster

Monseigneur. Jozef  De Kesel, Bisschop van Brugge
Z.E.H. Deken Filiep Callens, pastoor-deken van Tielt
De priesters, diakens en parochieassistenten van het decanaat Tielt

Met waardering en dank aan:

Zijn huisarts Dr. Chris Clepkens
De directie, de zusters en het personeel van het W.Z.C. Mariaburcht - Dentergem
Familiezorg en de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis
en allen die hem genegen waren.

Rouwadres: Familie Declercq, p.a. Stationstraat 103 - 8700 Tielt

Uitvaartcentrum Dhondt & Bockelandt , Tielt, Tel. 051 40 02 27, www.bockelandt.be


