
Wij nemen samen afscheid van

priester

Amand Durieu

Priester gewijd op 23 mei 1959

September 1959 inwonend onderpastoor in Erwetegem

en godsdienstleraar RMS en PTHTI Zottegem

Mei 1966 onderpastoor in Zottegem-centrum

Pastoor in Ename op 3 augustus 1985 en tevens pastoor

in Welden op 22 juni 1994 tot 2003

Eervol ontslag op 30 juni 2010

Daarna op rust in de pastorij van Erwetegem

Sinds juni 2018 woonachtig in WZC ‘Huize Roborst’ in Zwalm

Hij werd geboren te Sint-Amandsberg op 1 augustus 1933

en overleed in het WZC ‘Huize Roborst’ in Zwalm

op donderdag 16 februari 2023,

gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartdienst met Eucharistie,

waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatsvinden in de kerk Sint-Laurentius van Ename

op zaterdag 25 februari 2023 om 11 u. 30.

De offerande zal gelden als blijk van medeleven.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium

van Uitvaartzorg De Pauw op vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur.

Dit melden u:

zijn broer, zussen, neven, nichten en familie

priester Jos Durieu (+)

mevrouw Harlinde Durieu (+)

mevrouw Marie-Antoinette Durieu, weduwe van de heer
Albert Vandekeere

de heer Peter Diels en mevrouw Patricia Vandekeere en zoon Djurre

de heer Johan Vandekeere en mevrouw Viviane Vander Sande
en zonen Tim en vriendin, en Robbe

mevrouw Marie-Madeleine Durieu (+), weduwe van de heer
Guido Cocquyt (+)

de heer Filip Cocquyt en mevrouw Renate Simons en dochters
Gwendolien en Juliëtte

zijn kozijns en nichten

mevrouw Marie-Antoinette Pladijs, weduwe van de heer Willem
Declercq (+), dochter Christine en zonen Jo en Simon en de
kleinkinderen

diaken Tony Goossens, weduwnaar van mevrouw Cecile Pladijs (+)

       mevrouw Mieke Goossens en zonen Simon, Johannes, Pieter-Paul
en Raphael en de kinderen

       de heer Steven Decat en mevrouw Lieve Goossens en zoon
Thomas en dochters Elena en Hannah

prof. em. en priester Jan Van Der Veken

mevrouw Ghislaine Van Roy, weduwe van de heer Georges Krekels (+),
zoon Eric (+), dochters Patricia, Fabienne(+), Veronique en de
kleinkinderen

mevrouw Gilberte Van Roy en dochter Veronique

de heer Pierre Van Roy, weduwnaar van mevrouw Monique Halsberghe,
zoon Paul, dochter Valerie en de kleinkinderen

De families Durieu en Peeters



ontwerp en druk - De Pauw Beerlegem - 055/ 49 90 12

“Ik noem u geen dienaars meer

maar u heb Ik vrienden genoemd.”

(Joh 15, 15)

Dank aan het verplegend personeel en de dokters die gedurende

jaren zorg hebben gedragen voor priester Amand Durieu in WZC

‘Huize Roborst’.Eveneens dank aan kanunnik Johan De Baere en

aan pastoor em. Robert De Creemer voor de ondersteuning tijdens

de laatste jaren en aan de heer André Hantson die heel attent was

voor priester Amand.

Rouwcorrespondentie

Mevrouw Marie-Antionette Durieu

p/a De heer André Hantson

Riedekens 113

9700 Oudenaarde-Ename


