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Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij. 
Zijn lieve aandacht voor de daagse dingen, 

die door zijn hoofd en handen gingen 
en alles wat hij was voor jou en mij.

(Anton Van Wilderode) 
†

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest en 
vervuld van hoop in de vreugde van de verrijzenis, 

delen wij u mee dat in de vrede van de Heer is opgenomen

Eerwaarde heer 

Guido Huys

Pastoor-emeritus van de Onze-Lieve-Vrouwparochie Daknam 
Ere-diocesaan inspecteur RKG lager - en kleuteronderwijs regio Waasland 

geboren te Lokeren op 30 januari 1938 en 
overleden te Sint- Niklaas op 16 januari 2019. 

________________________

De uitvaartplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatshebben in de dekenale Sint-Laurentiuskerk, Markt te Lokeren

op zaterdag 26 januari 2019 om 11 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf  10.15 uur. 

Daarna volgt de teraardebestelling op het kerkhof  te Daknam. 

U kan E.H. Huys een laatste groet brengen in Uitvaartcentrum Van Lent, 
Bleekmeersstraat 62 te Lokeren op vrijdag 25 januari 2019 van 19.30 tot 20 uur.    

Dit melden u: 

Walter (†) en Cécile De Kegel - Huys
Hilaire (†) en Ria Vlaeminck - Huys
Emiel en Jeannine Van Der Linden - Huys

zijn zussen en schoonbroer,

Patrick en Isabelle Van Steirteghem - De Kegel
Koen en Hélène De Meester - De Kegel 
Johan en Else Soenens - Vlaeminck 
Johan en Greet Weemaes - Vlaeminck 
Steven en Renate Van Der Linden - De bruyn 
Guy en Kathleen Van Der Linden - Dehertogh

zijn neven, nichten en hun kinderen,

de families Huys en Van Hecke.

E.H. Guido Huys zal worden herdacht in de eucharistieviering 
op zondag 17 februari 2019 om 11 uur in de dekenale Sint-Laurentiuskerk.

Een woord van dank aan de behandelende geneesheren en het verplegend 
personeel van AZ Nikolaas evenals aan Annette De Keyser voor hun liefdevolle zorg en steun. 
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