
Eddy 
Demeulenaere

                               1954- 2021

Zijn echtgenote:

     Roos Beelprez

Zijn kinderen en kleinkinderen:

     Renzo Demeulenaere
     †Rodrigo Demeulenaere
     Riccardo en Margaux Demeulenaere - Vanlerberghe
 Mauro, Manon, Mabelle

Zijn ouders en schoonouders:

     †Leon en †Germaine Demeulenaere - Therry
     †Albert en Maria Beelprez - Vandenabeele

Zijn schoonbroers, schoonzussen en neven:

     Ronny en Annie Beelprez - Beernaert en familie
     Ronny en Therese Verfaillie - Beelprez en familie

De families Demeulenaere - Therry en Beelprez - Vandenabeele

Met dank aan zijn huisarts Dr. Dumont, de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
de dokters en het verplegend personeel van AZ Delta dienst intensieve zorgen 1 en
u allen voor de warme blijken van deelneming.



Dankbaar nemen wij afscheid van

Eddy Demeulenaere
echtgenoot van Roos Beelprez

Geboren te Zonnebeke op 24 oktober 1954 en overleden te Roeselare op 9 februari 2021

In beperkte kring nemen wij afscheid van Eddy in de basiliek van O.L.Vrouw
te Dadizele op zaterdag 13 februari 2021 om 10.30 uur.

Gevolgd door de plaatsing in het familiegraf op de begraafplaats te Dadizele.

U kunt hem een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Eveline Geldhof,
Roeselaarsestraat 118 te Moorslede,

iedere weekdag van 15.30 tot 18.30 uur.
Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be

Correspondentieadres: Familie Eddy Demeulenaere, p/a Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

Onzegbaar stil en woordeloos
lag het einde in zijn ogen
De laatste draad was dun en broos
hij heeft zijn hoofd gebogen
Afscheid is er niet genomen
afscheid zal er ook nooit komen
Eeuwig fluisteren wij jouw naam
in onze harten zal je blijven bestaan

Wij vinden geen woorden om te zeggen
hoe wij hem zullen missen allemaal
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen
het hart spreekt een niet te spreken taal
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken
zijn leven was ons zoveel waard
Het liefste wat wij hadden
blijft in ons hart bewaard

†


