Ineens staat onze wereld stil,
zo onverwachts,
geen afscheid kunnen nemen.
Toch koesteren we de mooie herinneringen van Robert.
Je kan niet meer naar die mooie verhalen luisteren
van iemand die er niet meer is.
Je kan niet meer gezellig babbelen
met iemand die er niet meer is.
Je kan niet meer in een deuk van het lachen liggen
met iemand die er niet meer is.
Maar je kan nog wel heel intens houden van
iemand die er niet meer is.
Rust in vrede en vergeten zullen we jou nooit.

†
Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart van
de heer

Robert DE ZUTTER

weduwnaar van mevrouw Yvonne DE WULF
geboren te Oosteeklo op 28 december 1942 en overleden
in het A.Z. Maria Middelares te Gent op 27 maart 2021.
Grafmaker op rust te Merelbeke.
De uitvaartliturgie zal plaatsvinden in beperkte familiekring
in de parochiekerk Sint-Pietersbanden,
Hundelgemsesteenweg 349 te Merelbeke-centrum
op woensdag 31 maart 2021.
Na de crematie volgt de asverstrooiing op de strooiweide aldaar.

Dit melden u met diepe droefheid:
Peter en Nathalie DE ZUTTER - BRAL		
Laura DE ZUTTER en vriend Thibault
Tibo DE ZUTTER		

zijn kinderen
zijn kleinkinderen

Andre en Marie-Louise DUVILLIER - DE ZUTTER, kinderen en kleinkinderen
Marcel en Jaqueline DE CANCK - PEETERS, kinderen en kleinkind
Marijke DE CANCK en Etienne VERMEULEN en zoon
Marnix en Gorgin DE ZUTTER - GALINDEZ, kinderen en kleinkind
Luc en Marleen DE WILDE - DE ZUTTER, kinderen en kleinkinderen
Martine DE ZUTTER en partner Lucien, kinderen en kleinkind
Marina (†) DE ZUTTER
Hans en Chris DE WULF - HAENTJENS, kinderen en kleinkinderen
zijn broers zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families DE ZUTTER - DE SUTTER en DE WULF - DE CLERCQ.
Met dank aan zijn huisarts, de thuisverpleging van het Wit - Gele Kruis,
alsook aan de dokters en het personeel van het A.Z. Maria Middelares te Gent.
Rouwadres: HEYSE Rouwcentrum - t.a.v. Familie DE ZUTTER
Hundelgemsesteenweg 381 - 9820 Merelbeke.
Rouwcentrum Heyse, Hundelgemsestw. 381 - Merelbeke Tel. 09 / 230.79.32

