
Hij leeft verder in het hart van: 

Nick Buyze
Kim en Sarah Vanmarcke - Buyze, Marvin
Yoeri Buyze en Nele Bekaert zijn kinderen en kleinkind

Eugène en Gabriëlle Buyze - Bossuyt zijn ouders

Johan en Carine Glorieux - Buyze

Julie Glorieux en Sven Goethals

Christ en Annemie Buyze - Everaert
Emmely Buyze en Bas Werbrouck 
Matty Buyze
Davy Buyze en Pauline Van Overberghe

zijn broer, zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

zijn verwante families: Buyze en Bossuyt

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding: 

de dokterspraktijk van 'De Vierschaar' te Lendelede, 
het MUG-team en de dienst 100,
directie, dokters en personeel van het A.Z. Delta te Roeselare, 
in het bijzonder de dienst Intensieve Zorgen 2.

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

Met intens verdriet melden wij u het overlijden van

DE HEER 

Tony Buyze
Wijkburgemeester "Statiewijk Lendelede".

Lid "Koninklijke Veloclub Lendelede Sport vzw".
Lid "loncin vrienden 2de lansiers".

Gewezen lid "Civiele Bescherming Lendelede".

Tony werd geboren te Kortrijk op 12 december 1959 en is, 
ten gevolge van een tragische val, overleden in het 
A.Z. Delta te Roeselare op 17 december 2015.

Tony zijn leven stond in het teken om mensen te helpen,
zijn organen werden dan ook afgestaan om andere mensenlevens te redden.

De uitvaartdienst met opstelling van de urne,  waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk 

Sint-Blasius, Dorpsplein te Lendelede
op DONDERDAG 24 DECEMBER 2015 om 10 uur. 

De offergang geldt als rouwbetuiging aan de familie.

Aansluitend wordt zijn urne begraven in de urnentuin
op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede.

Een laatste groet kan worden gebracht op maandag 21 en dinsdag 22 december 2015
in het funerarium Depoorter, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 

telkens van 15 tot 19 uur. 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 

'Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere man'


