Nooit nog zal je door de tuin lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuigden van je zorgzame hand.
Nu gaat voor jou de hemeltuin open.

†
In dankbaarheid om wat hij voor ons is geweest,
melden wij met droefheid het overlijden van

de heer

Robert Matthys
echtgenoot van mevrouw Alma Verstricht
Geboren te Velzeke-Ruddershove op 29 januari 1933
en er thuis in familiekring overleden op 18 april 2019,
begeleid door het gebed van de H. Kerk.
_

Dit melden u:
Alma Verstricht
zijn echtgenote.
Rita Matthijs en Filip Mortier
Danny en Nadine Matthys - Flamand
Marnic en Marijke Matthijs - Janssens
zijn kinderen.
Frederik en Natalie De Cuyper - Vervondel
Lonne, Matteo
Wouter en Sandra Matthys - De Meyer
Arne, Elias, Matthieu
Kathleen Matthys
Tatiana Matthijs
Sven Cannoodt
Laura Cannoodt
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Frans (†) en Georgette (†) Piens - Verstricht
Achiel (†) en Elsa De Smet - Verstricht
zijn schoonbroers en schoonzussen.
De families Matthys, Van Houcke, Verstricht, De Cock.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen
worden in de Sint-Martinuskerk te Velzeke
op vrijdag 26 april 2019 om 11.15 uur,
waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats
op de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
De namis wordt opgedragen in dezelfde kerk
op zaterdag 18 mei 2019 om 18.30 uur.
Denk aan Robert, gewoon zoals hij was.

Zijn trouwe viervoeter Tom.
Met dank aan zijn huisarts dr. L. Wauters,
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis en Familiehulp.

U kan Robert een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 17.00 tot 19.00 uur.
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. familie Matthys - Verstricht
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem
Online rouwbetuiging: vanvijle.be
van vijle uitvaartzorg - 09 360 75 60 - vanvijle.be

