
Frans Delzeyne
           1938 - 2021

Frans zal steeds in het hart blijven leven van:
zijn echtgenote:
       Rosa Decuypere
zijn kinderen en kleinkinderen:
       Geert Delzeyne en Patricia Feyers
            Hanne, Anouk, Rune
       Filip Delzeyne
       Ann Delzeyne en Koert Rottiers
            Tuur
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
      † Agnes Delzeyne
      † Roger Delzeyne
      † Omer Delzeyne en † Maria Deigers en familie
      † Willy Delzeyne
      Rita Delzeyne en Michel Vangheluwe en familie
      Margaretha Decuypere en Wilfried Maes en familie
      Gery Decuypere en Agnes Lecointre en familie
      Eric Decuypere en Lena Masschelin en familie
      Noël Decuypere en Greta Dejonghe en familie
De families Delzeyne - Tandt en Decuypere - Cauwelier
Met dank aan de huisartsenpraktijk Echo Moorslede, het verplegend en verzorgend personeel van
het wzc Maria Middelares Moorslede en u allen voor de blijken van medeleven bij dit afscheid.



We laten je los, maar houden zoveel mooie herinneringen met beide handen stevig vast.

de heer

Frans Delzeyne
echtgenoot van mevrouw Rosa Decuypere

Geboren te Moorslede op 26 december 1938 en
overleden te Roeselare op 15 maart 2021, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van Okra

In beperkte kring nemen wij afscheid van Frans in de aula van uitvaartcentrum
Eveline Geldhof, Roeselaarsestraat 118 te Moorslede.

De woorddienst is via livestream te volgen op www.uitvaartzorg-geldhof.be
op zaterdag 20 maart vanaf 09.50 uur.

(Knop streaming aanklikken - wachtwoord FRANS1938).
Aansluitend volgt de plaatsing in het urnenveld te Moorslede.

Een laatste groet aan Frans is mogelijk in het bovengenoemd uitvaartcentrum
tot en met donderdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Online rouwregister: www.uitvaartzorg-geldhof.be
Correspondentieadres: Familie Frans Delzeyne, Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

†
Frans,  

ik ben dankbaar voor de vele mooie momenten die we deelden. 
52 jaar lang hebben we er samen iets moois van gemaakt.  

Reisjes, wandelen, fietsen,  we hebben ervan genoten. 

•••

Pa, 
door veel en hard te werken gaf je ons alle kansen. 

We kregen de vrijheid om eigen keuzes te maken en onze weg te gaan. 
Merci, hiervoor. 

•••

Opa, 
je leerde ons op onze vingers fluiten. 

Samen gekke bekken trekken, ijsjes eten. 
We vonden het fijn. 

•••

Frans, pa, opa, 
jouw guitig lachje zullen we nooit vergeten. 


