
 
 

Liefdevol aandenken aan

Patrick Duyver
zorgzame echtgenoot van Kathleen Vergote

fiere papa van Paulien en Jozefien

geboren te Diksmuide op 12 juli 1965 en  
thuis onverwacht overleden op 3 mei 2021

Zonder jou is alles anders.

Dankjewel voor je troost,
vriendschap & steun in deze moeilijke tijd.

Door de huidige gezondheidsmaatregelen nemen wij afscheid in beperkte familiekring.

U kan de dienst via livestream volgen op dinsdag 11 mei 2021 om 11.30 uur.  
Ga naar de website van D’hondt, zorg voor uitvaart: www.uitvaartmetstijl.be,  

10 min. voor aanvang klikt u op de toets LIVESTREAM. 

De urne van Patrick wordt bijgezet op de begraafplaats te Diksmuide.

Wie dit wenst, kan Patrick een laatste groet brengen  
in het funerarium D’hondt-Quo Vadis, Hauwaart 92 te Oudenaarde-Mater,  

op vrijdag 7 mei, zaterdag 8 mei en maandag 10 mei van 17 tot 19 uur.

 
Familie Duyver - Vergote, p/a D’hondt, QUO VADIS

Hauwaart 92, 9700 Oudenaarde-Mater, 055 31 11 33

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



Patrick,

Hoe kan ons leven dat zo zonnig was
opeens zo droef en donker worden? En zo hard?
Ik mis je nu al xxx

                                                                         Kathleen
Papa, 

Wie zal nu genieten van mijn kookkunsten? 
En wie haalt me voortaan op aan de school?
Jij blijft mijn hartendief.

                                                             Jozefien (Jozie)
Papa, 

Ik had je nog even in mijn armen  
en deed alles wat ik kon …
Ik draag je ‘forever’ in mijn hart.

                                                                          Paulien
                              
Slaapwel, 
we zullen goed voor elkaar zorgen.

Dit melden u diepbedroefd:

Kathleen Vergote
zijn echtgenote

Paulien Duyver
Jozefien Duyver

zijn kinderen
Willy † en Diane Duyver - Vandecappelle

zijn ouders
Luc en Marie-Madeleine Vergote - De Muynck

zijn schoonouders
Alain en Carine Loncke - Duyver
 Marijn en Lien Albrecht - Loncke, Achiel
 Jens en Sofie Dolphen - Loncke, Cyriel
Piet en Veroniek Vandewalle - Vergote
 Victor, Arthur en Justine
Wim Vergote †
Windy en Joke Vergote - Gillis
 Otto-Jan, Georges en zijn petekind Olivia

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten


