
Achter elke traan van verdriet
schuilt een glimlach van herinneringen

Liefdevol nemen wij afscheid van 

de heer 

Georges Van Duyse
Echtgenoot van mevrouw Maria Van Broeck

Geboren te Sint-Gillis-Waas op 14 mei 1942
en er thuis, liefdevol omringd door zijn familie, 

overleden op 19 februari 2023.

Gesterkt door de ziekenzalving 
Lid Heemkundige Kring De Kluize

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid 
te nemen van Georges tijdens de uitvaartplechtigheid 

op vrijdag 24 februari 2023 om 11.00 uur 
in de Sint-Egidiuskerk te Sint-Gillis-Waas. 

Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet 
in de rouwkapel van de kerk vanaf 10.30 uur. 

De bijzetting van de asurne op de gemeentelijke 
begraafplaats zal plaatsvinden in intieme kring.

Een bijzondere dank gaat uit naar zijn huisartsen 
Dr. L. Merckx en Dr. C. Somers, Team Thuisverpleging Filip Kegels

 en netwerk palliatieve zorg Waasland voor de goede zorgen. 

Hij was de lieve echtgenoot van: 
 Maria Van Broeck 

Hij was de pa en pépé van: 
 Patrick en Ann Mul  - Van Duyse
  Elke 
  Karen 
  Jolien en Pieter 
  Anouk 
 Eddy en Els Van Laere  - Van Duyse
 Gert en Hilde Van Duyse  - De Strooper
  Stefanie †
  Robben 
  Eline 
 Wim en Sandy Van Duyse  - Kegels
  Bruno en Gianina
  Arno en Nica
  Tibo

Hij was de peter van: 
 Gert, Elke, Arno en Eline 

Hij was de broer, schoonbroer en nonkel van:  
 Marcel en Maria Van Duyse  - Van Duyse
  kinderen en kleinkinderen
 Felix en Marie-Jeanne Van Duyse  - Janssens
  kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind
 Jozef † en Agnes D’hooghe  - Van Duyse
  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
 José Van Broeck †
 Omer † en Marcella † Van Broeck  - Buytaert
  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Van Duyse, Van Broeck, De Vliegher en Windey

Rouwadres: Uitvaartzorg Pittoors, t.a.v. fam. Van Duyse  - Van Broeck
Kerkstraat 28, 9170 Sint-Gillis-Waas 



papa’s sterven niet
ze glijden hooguit naar de overkant
ze leven verder in wie blijft
in woorden en gedachten,
in verhalen, gevoel en tederheid

papa’s sterven niet
ze blijven altijd in de buurt
je ziet hen in de spiegel
in een stukje van jezelf
je voelt hen in de pracht die leven heet

papa’s sterven niet


