
 

Met een hart vol dankbaarheid,
die de diepe pijn verzacht,

laten we je nu gaan.
Wat we ooit voor mekaar waren,

dat zullen we altijd blijven.



     
De heer

Henri Devenyns
 

echtgenoot van mevrouw Agnes Schamp

Geboren te Melden op 8 december 1934
en rustig ingeslapen in Oudenaarde op 11 november 2021

omringd door zijn geliefden en gesterkt door het ziektesacrament.

Gewezen postontvanger
Gewezen koorlid

Lid van OKRA en Samana

U wordt uitgenodigd uw verdriet te delen en een uitdrukking  
te geven aan uw geloof in het Eeuwig Leven  

op donderdag 18 november 2021 om 10.30 uur 
in de Sint-Martinuskerk, Meldenstraat in Melden (Oudenaarde). 

Rouwbetuiging na de dienst in de kerk. 

Later volgt de crematie en de asverstrooiing. 

U kan Henri een laatste groet brengen  
in het funerarium D’Hondt, Gentstraat 82 in Oudenaarde,  

op weekdagen t.e.m. woensdag van 16 tot 19 uur. 
Op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

Het dragen van een mondmasker is verplicht. 
 

U kan online uw steun en medeleven betuigen  
via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u diepbedroefd:
 

Agnes Schamp   
zijn zorgende echtgenote

Mark en Erika Devenyns-Lammens
Luc Devenyns en Marian Daems
Els Devenyns
Filip † en Greet Geeroms-Devenyns en Luc Broeckx

  zijn geliefde kinderen
Henric en Evelien Devenyns-Vander Sloten en ♥
Iwein Devenyns en Sofie Deman
Adriaan Devenyns   

zijn oogappels
Edgard en Monique † Devenyns-Sentrie
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Cecile Schamp
Jef en Lucie Reynaert-Schamp
 kinderen en kleinkinderen
Gerard en Milein Ruysschaert-Schamp
 kinderen en kleinkinderen
Monique Schamp   

zijn broer, schoonzussen en schoonbroers, 
neven en nichten

 
De families  Devenyns-Noterman en Schamp-Verschelden.

Met dank aan:  

zijn huisartsen Dr. Piet Daneels en Dr. Daphné Van Den Daele,
de dokters en het verplegend personeel van AZ Oudenaarde,
zijn kinesist Geert D’Hondt,
zijn thuisverpleging,
zijn trouwe vrienden.

Rouwcorrespondentie:
9700 Oudenaarde, Berchemweg 260.

D’HONDT, zorg voor uitvaart, Oudenaarde, 055 31 11 33 


