Hij was de echtgenoot van :
Rosa Vandecandelaere
Hij was de pa en opa van:

Dankbaar om wat hij voor ons betekend heeft, nemen wij afscheid van

de heer

Michel Terryn
Echtgenoot van mevrouw Rosa Vandecandelaere
Geboren te Moorsele op 14 juli 1937.
Zachtjes overleden te Moorsele op 5 november 2018.
Gesterkt door het sacrament van de zieken.

Vincent en Ann Terryn-Mortier
Arne Terryn en Lies Lavaert
Pieter en Siel Vanpaemel-Terryn
Febe Terryn
Luc en Ludwine Spillebeen-Terryn
Tom Spillebeen en Emma Vercauteren
Thijs Spillebeen
Fries Spillebeen
Hans en Karolien Mortier-Terryn
Ine Mortier
Hanne Mortier
Jana Mortier
Hij was de broer, schoonbroer en nonkel van:

Lid van de Landelijke Gilde
Lid van NEOS
Lid van SAMANA

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Sint-Martinuskerk te Moorsele
op zaterdag 10 november 2018 om 10.30 uur.
Er is gelegenheid om de familie te begroeten achteraan in de kerk vanaf 10.10 uur.
Daarna volgt de crematie waarna de bijzetting van de as in de urnetuin op de begraafplaats te Moorsele.

Noël † en Mariette † Terryn-Vanneste en familie
André † en Noëlla † D’haene-Terryn en familie
Germain en Jeanne Terryn-Deschepper en familie
Zuster Laurette † Vandecandelaere, missionaris in Burundi
Laurent † en Cecile Vandecandelaere-Verhelst en familie
Etienne † en Maria Vandecandelaere-Vulsteke en familie
Antoon † en Antonia Vandecandelaere-Vulsteke en familie
Paul en Lutgard Vandecandelaere-Buyck en familie
Hij blijft verbonden met de families:
Terryn-Bekaert en Vandecandelaere-Vereecke
Met dank aan:

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “Serrus”, Caesar Gezellestraat 8 te Moorsele,
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, vrijdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Michel Terryn
P/a Caesar Gezellestraat 6 – 8560 Moorsele

zijn huisarts,
de thuisverpleging ’t Zorgteam,
directie en personeel van woonzorgcentrum “Sint-Jozef” te Moorsele.

- Uitvaartzorg “Serrus” 056 42 30 28 -

Mijn dag is ten einde,
ik heb gezaaid en gemaaid
en aan het brood dat ik bereidde
hebben mijn kinderen zich verzadigd,
nu is mijn taak volbracht.

