Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel,
moegestreden maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en rustig heengegaan.

Dit melden u met droefheid:
Josiane Vanpoucke
zijn echtgenote
Danny en Nathalie De Clercq - Huys
Maaike en Kenneth
Nino en Sofia Adinolfi - Huys
Gianni en Julie, Léon

De heer

Eric Huys

Alessio en Liesje
Jean-Pierre Huys † 1990
Jean-Claude en Tamara Huys - Van Parys

echtgenoot van mevrouw Josiane Vanpoucke
geboren te Machelen-aan-de- Leie op 9 april 1938
en er thuis in familiekring overleden
op 7 maart 2021.
Omwille van de coronamaatregelen
heeft de uitvaartdienst plaats in intieme kring
in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg
op vrijdag 12 maart 2021.

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Renaat en Denise Huys - Vanwijnsberghe, Sonia en † Heintje
† Firmin en † Godelieve Lavent - Huys en familie
† Etienne en † Simonne Moerman - Huys en familie
† Frans en Julienne Verhalle - Vanpoucke en familie
Edwig en Monique Van De Moortele - Vanpoucke
† Julien en † Simonne Van Damme - Vanpoucke en familie
† Lucien en † Francine Goemaere - Vanpoucke en familie
zijn broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

De urne van Eric zal thuis een speciale plaats krijgen.
Bewaar het beeld van Eric in uw hart,
er is geen begroeting in het funerarium.
Met bijzondere dank aan:
zijn huisartsen Dr. Andreas en Dr. Jan-Jakob Delanoye,
de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
Karel van de dienst palliatieve zorgen
en het personeel van familiehulp.

De families Huys - Lava en Vanpoucke - De Jonckere

Rouwadres:
Familie Huys - Vanpoucke
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg
Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte
Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be

Pépé’s sterven niet,
ze glijden hooguit naar de overkant.
Ze leven verder in wie blijft,
in woorden en gedachten,
in verhalen, gevoel en tederheid.

Papa’s sterven niet,
ze blijven altijd in de buurt.
Je ziet hen in de spiegel,
in een stukje van jezelf.
Je voelt hen in de pracht die leven heet.
Papa’s sterven niet,
ze worden bewaarders van de tijd.

Eric Huys
° 1938 - † 2021
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