DE HEER

Walter Cattoir
° 22 maart 1944 - † 9 mei 2017

Dankbaar om wie hij voor ons was,
melden wij u het overlijden van
DE HEER

Walter Cattoir
echtgenoot van mevrouw Yvette Poelman
geboren te Assenede op 22 maart 1944
en van ons heengegaan in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze
op 9 mei 2017, gesterkt door de ziekenzalving.

Gewezen secretaris van KMSK Deinze
Lid van de confrerie H. Barbara

Hij leeft verder in de herinnering van :
Yvette Poelman

zijn echtgenote

Geert en Christ’l Cattoir - Detavernier
Charlotte Cattoir
Gilles Cattoir
An en Peter Cattoir - Van Luchene
Do Van Luchene

zijn kinderen en kleinkinderen

Freddy en Rita Poelman - Van de Maele en familie
zijn schoonbroer, schoonzus,
neven, nichten en verwanten

en de families Cattoir - Poelman.

De plechtige uitvaartliturgie
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden
in de Sint-Pauluskerk (Oostkouterlaan)
te PETEGEM-AAN-DE-LEIE
op MAANDAG 15 MEI 2017 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en de inzetting van de asurne
in de urnenkelder op de begraafplaats te Petegem-aan-de-Leie.

Met dank aan zijn huisarts Dr. P. De Witte,
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis,
de dokters en het personeel van het U.Z. te Gent,
de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze
en de mensen van Familiezorg.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

U kan een laatste groet aan Walter brengen in het funerarium
De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur,
dit tot en met zaterdag 13 mei 2017 van 17 tot 18 uur.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Rouwadres :
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Cattoir - Poelman
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

