
 
 
 
 
 
    

Met stil verdriet melden wij u het overlijden van 

DE HEER 
   Luk Deweerdt 
 

echtgenoot van mevrouw Lieve Perneel 
  

Luk werd geboren te Lendelede op 11 december 1953 
en is, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen  

in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 11 augustus 2019. 
Hij werd gesterkt door het ziekensacrament.  

 
Lid van MS-Liga en Samana 

 

 
De uitvaartdienst met eucharistieviering,  waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  

zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Blasius aan het Dorpsplein te Lendelede  
op zaterdag 17 augustus 2019 om 10 uur. 

 
 Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.     

Aansluitend volgt de crematie. 

Op maandag 19 augustus om 14 uur wordt de urne begraven 

in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede. 

  
Liever geen bloemen of kransen. 

U kan vrijblijvend een gift doen voor MS-Liga 
BE17 7333 3773 3721 met vermelding: 'In Memoriam Luk Deweerdt'. 

 
 

Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium DEPOORTER,  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 

 elke werkdag van 15 tot 19 uur,  
op donderdag 15 augustus 2019 is het funerarium gesloten.  

 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 

 

Hij leeft verder in het hart van: 
 
 
zijn echtgenote:  
 

        Lieve Perneel  
 
 
 
zijn kinderen en kleinkinderen: 
 

        Dries Deweerdt en Marlies Delanglez, Tijs en Ella  

        Karel Deweerdt en Melissa Prinsier en Michiel 
  
 
zijn broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten:  
 

        Mark en Magda Deweerdt - Ampe en familie  

 
        Marijke Perneel  

        Filip en Marie-Anne Callewaert - Perneel en familie  

        Joost en Sabine Perneel - Vercaigne en familie  

        Beny en Hilde Houthoofd - Perneel en familie  

 
 

zijn verwante families:  
 
        Deweerdt - Soenens en Perneel - Remmery  
 
 

De familie dankt voor de goede zorg en toewijding:  
 
zijn huisarts, Dr. Johan Dupont,  
zijn thuisverpleegster, Els Guillemyn,  
zijn kinesiste, Mieke Descheemaeker, 
het voltallig team van Familiezorg,  
de directie, de dokters en het personeel van de St.-Jozefskliniek te Izegem 
en alle medewerkers van de zorgcentra waar hij met liefde en genegenheid  
werd omringd.  

 

__________ 
 

 Familie van Luk Deweerdt 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 
 

 
 

Toen God zag dat de weg te lang,  

de heuvel te steil,  

het ademen te zwaar werd,  

legde Hij Zijn arm op de schouder van Luk 

en zei: "Kom we gaan naar Huis". 

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem 051 31.56.67, Lendelede 051 30.31.33 Drukhuis Balcaen, Izegem


