Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Diep bedroefd maar dankbaar om wat hij
voor ons heeft betekend, melden u :

De heer

Dirk De Wulf
echtgenoot van mevrouw Nadine Van de Cauter
Geboren te Gent op 3 augustus 1959 en
thuis in familiekring van ons heengegaan op 11 juli 2022.
Landbouwer op rust
Gewezen voorzitter van Landelijke Gilde Eke
Gewezen voorzitter van Bedrijfsgilde Nazareth
Lid van verschillende verenigingen

Nadine Van de Cauter

zijn echtgenote

Charlotte De Wulf en Vincent Herregods
Georges en Odette
Sebastiaan De Wulf en Ann-Sophie Platteeuw
Sander De Wulf en Lisa Van Daele
Cyriel
Astrid De Wulf en Edward Viaene
zijn kinderen en kleinkinderen
Firmin De Wulf en Christine Vandenbossche
Martin Van de Cauter † en Jacqueline Wandels †

zijn ouders
zijn schoonouders

Zijn tantes en nonkels

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, heeft
in bijzijn van de asurn, plaats in het rouwcentrum Van de Moortele,
Pintestraat 29 te De Pinte op dinsdag 19 juli 2022 om 10 uur.
Er kan een groet gebracht worden aan de familie
voor de plechtigheid vanaf 9.30 uur.
De as zal in zijn vertrouwde omgeving bewaard worden.
Na de plechtigheid wordt u uitgenodigd voor een drink en een warme babbel.

Christelle De Wulf †
Ann De Wulf en Peter De Smet en kinderen
Hilde De Wulf en Didier Biasino en kinderen
Chantal Van de Cauter en Patrick Vandenbuverie, kinderen en kleinkind
Marijke Van de Cauter en Dirk Van Gansbeke, kinderen en kleinkind
Mieke Van de Cauter en Frank De Potter en kinderen
zijn zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
Louis Van Gansbeke

Met dank aan Dr. Daphné Vandamme, zijn huisarts,
de thuisverplegers en de palliatieve ondersteuning.

9700 Oudenaarde – Leupegem, Wolfabriekstraat 25
online condoleren kan via www.uitvaartvandemoortele.be

zijn petekind

