
 
 
 
 
 
    

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend, 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

DE HEER 
   Eric Dupont 
 

echtgenoot van mevrouw Roza Deveughele 
  

Eric werd geboren te Heule op 22 mei 1939 
en is, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen  

in het woonzorgcentrum 'Aksent' te Lendelede op 13 juli 2019. 
 

Lid van Ziekenzorg en OKRA. 
 

 

De gebedsdienst heeft plaats 
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom' 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  
op zaterdag 20 juli 2019 om 12 uur. 

 
 (Parking: hoek Dweersstraat en Meensestraat)     

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 

  

Aansluitend volgt de crematie.  
De urne wordt in familiekring begraven 

in de urnentuin op de begraafplaats te Lendelede.  
 
 

Een laatste groet kan worden gebracht in het rouwcentrum Depoorter 
 elke werkdag van 15 tot 19 uur.  

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 

 

Hij leeft verder in het hart van: 
 

Roza Deveughele                                                                                                  zijn echtgenote 

 
Chris en Marijke Dupont - D'heyger 

                  Eline Dupont en Korneel Ampe 
                  Niels Dupont en Lotte Verbeke 
                  Amber Dupont en Maxim Vroman 
 
Veerle Dupont                                                                                     zijn kinderen en kleinkinderen 

 
† Zuster Marie Louise, geboren Maria Dupont 
† André en † Georgette Van Goethem - Dupont en familie  
† Antoine en Huguette Hugelier - Dupont 
Lucien en † Madeleine Beernaert - Dupont en familie  
Leon en Monique Van Steenberghe - Dupont en familie  
Jacques en Rosa Dupont - Vermaut en familie  
Jos en Ann Dupont - Van Ginneken en familie  
 
† Luc en Frieda Vanassche - Deveughele en familie  
Jacques en Rita Viaene - Deveughele en familie  
Frans en Mia Deveughele - Vandenbussche en familie  
Eric Deveughele en Marc Vanneste 
Geert en Lieve Deveughele - Maes en familie  
                                                         zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  
 
 

De families Dupont - Buyck - Willaert en Deveughele - Dumon  
 
 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 
de dokters van de huisartsenpraktijk 'De Vierschaar', 
de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,  
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC 'Aksent' te Lendelede,  
zijn thuisverpleegsters: Katrien, Julie en Suzanne,  
de medewerkers van Familiehulp 
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 

Familie van Eric Dupont 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 
 

 

Herinner mij, maar niet in sombere dagen, 

als wolkenvelden het licht verjagen. 

Herinner mij in stralende zon. 

Zoals ik was toen ik nog alles kon.
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