
“Wees mij genadig Heer, 
bij U kom ik schuilen” 

PS 57

Geboren te Veurne op 14 augustus 1933.

Eerste geloften op 8 september 1953.

Priester gewijd te Scheut op 3 augustus 1958.

Van 1960 tot 1966 is hij missionaris geweest in Indonesië.

Van 1975 tot 1990 is hij ziekenhuispastor geweest in O.L.V. Middelares te Deurne.

Van 1990 tot 1994 is hij pastoor geweest in Waarmaarde.

Van 1994 tot 2018 verbleef hij in het Missiehuis van Schilde en was bezieler van 
de Indonesische gemeenschap.

Sinds 16 oktober 2018 verbleef hij in het Missiehuis van Scheut in Torhout. 

Hij overleed in het A.Z. Delta ziekenhuis campus Torhout op dinsdag 31 augustus 2021.

De uitvaartplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben op 
dinsdag 7 september 2021 om 10u30 in de Sint - Pieterskerk, Zwanestraat, Torhout.

Na de crematie wordt de as van Pater Gerard verenigd met de natuur.

Er is gelegenheid om Pater Gerard een laatste groet te brengen in het uitvaartcentrum 
“De Korenbloem”, Keibergstraat 122 in Torhout, op woensdag 1, donderdag 2, vrijdag 3 

en zaterdag 4 september, telkens van 17u00 tot 18u30 of na afspraak.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om zijn mooi leven, 
delen u dit mede: 

Jozef(†) Henderyck CICM 

Godelieve(†) Henderyck ICM

Lucien(†) en Cecilia(†) Taelman - Henderyck, kinderen en kleinkinderen

Jan Henderyck

Hilaire(†) en Maria Loncke - Henderyck, kinderen en kleinkinderen

Hugo en Cecilia Henderyck - Dewitte, kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zus en schoonzus, neven en nichten,

de families Henderyck en Bouttry,

de provinciaal overste van Scheut, Pater  Martin Mvibudulu,

de missionarissen van Scheut van de Belgisch - Nederlandse provincie,

de gemeenschap van het Missiehuis van Scheut te Torhout.

Met oprechte dank aan:
Zijn huisdokter,
het verplegend personeel, de medewerkers en de vrijwilligsters van het 
Missiehuis van Scheut te Torhout en de directie, artsen en personeel van het AZ 
Delta, Campus Torhout, voor hun grote toewijding.
________

Rouwadressen:

Hugo en Cecilia Henderyck - Dewitte
Berkenlaan 20, 8630 Veurne

Missiehuis van Scheut 
Bruggestraat 9, 8820 Torhout
GSM: 0491/ 90 81 82
scheut.torhout@gmail.com

Condoleren kan op www.uitvaartzorg-korenbloem.be

Met verdriet en spijt in het hart, maar dankbaar voor zijn rijk gevuld 
leven nemen we afscheid van 

Pater Gerard Henderyck
Zoon van wijlen 

Hendrik en Maria Henderyck - Bouttry

MISSIONARIS VAN SCHEUT

Uitvaartzorg De Korenbloem Torhout


