
Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagend,
altjid stil dragend, moedig ging je door, steeds weer,

tot op het laatste moment, het wilde niet meer.

Met stil verdriet, maar dankbaar voor wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

Antoine Devreese
echtgenoot van mevrouw Beatrice Snauwaert

Lid van OKRA en Landelijke Gilde

Geboren te Drongen op 26 sptember 1941
en zachtjes van ons heengegaan in het bijzijn van zijn familie

in het AZ Maria Middelares te Gent op 23 januari 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 
te nemen van Antoine tijdens de uitvaartplechtigheid die 

zal plaatsvinden in de Sint-Gerolfkerk, Drongenplein te Drongen, 
op zaterdag 28 januari 2023 om 11 uur.

Gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 10.30 uur.

Aansluitend op de uitvaart wordt de asurne ingezet 
op de begraafplaats te Drongen.

Mogelijkheid tot een laatste groet in het funerarium Cispa, Oude-Abdijstraat 42 te Drongen, 
t.e.m. donderdag 26/1 na afspraak op tel. 09 227 73 37.

Hij leeft verder in de herinnering van

zijn echtgenote

Beatrice Snauwaert

zijn kinderen

Tony en Nadine Devreese - Danneels
 Hanne en Andreas
 Sien
Steven en Annelies Devreese - Deswarte
 Sepp
 Kas

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen

Matthé † en Maria † De Coninck - Devreese, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Georges † en Martina † Van Rompu - Devreese
Marcel † en Juliette Devreese - Standaert, kinderen en kleinkinderen
Sidon † en Arlette Devreese - De Ketelaere, kinderen en kleinkinderen
Gilbert en Andrea Devreese - De Vreese, kinderen en kleinkinderen
André † en Godelieve Van De Walle - Devreese, kinderen en kleinkinderen
Roger Devreese

Carlos † en Lucrèce Snauwaert - Bisschop, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Ivan † en Marie-Louise † Snauwaert - Van Hessche en kind
Remi en Agnes Snauwaert - De Reu, kinderen en kleinkind

En alle aanverwanten van de families Devreese, Snauwaert, Dhaese, De Smet

Met waardering en oprechte dank aan:
zijn huisarts Dr. Renson, 
dokters en verpleegkundigen van Intensieve zorgen
van het AZ Maria Middelares in Deinze en Gent

Correspondentieadres: Familie Devreese-Snauwaert 
p/a Uitvaartverzorging Cispa E&G
Brugsesteenweg 583, 9030 Gent-Mariakerke
online condoleren kan via www.cispa.be


