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DE HEER 

Antoine De Baere
24 juli 1944 - 27 mei 2021

Beetje bij beetje moesten we je verlaten.

We konden op het laatst niet meer met je praten.

Die blik, die stilte deed ons vaak zeer,

de pa van vroeger was je niet meer.

We zagen wel je stil verdriet,

maar helpen konden we je niet.



Dankbaar aandenken aan 

DE HEER

Antoine De Baere
 

echtgenoot van mevrouw Jeanette Van Den Heede
 

geboren te Kruishoutem op 24 juli 1944 en omringd door zijn geliefden 
thuis te Wontergem van ons heengegaan op 27 mei 2021.

Medestichter en oud-lid van orkest “Maggie and the Jivaros”

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zal de afscheidsplechtigheid met de asurne 
in zaal ‘Westkouter’ te Deinze gevolgd door de inzetting in de urnenkelder 

op de begraafplaats te Wontergem in beperkte kring plaatsvinden. 
 

U kan vrijblijvend de afscheidsplechtigheid meevolgen via livestream. 
 

Gelieve onderstaande stappen te volgen:

1. Ga naar de website www.uitvaartzorgdeboever.be/livestream 
2. Vul het paswoord in: antoine0206 (alles in kleine letters) 

3. U kan de afscheidsplechtigheid live volgen enkel op woensdag 2 juni 2021 vanaf 10.20 uur 

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u: 

Jeanette Van Den Heede zijn echtgenote

Yves De Baere en Marleentje Detavernier
 Joachim (†)
 Louise en vriend Diëgo
 Gemma en vriend Maxim
Sven De Baere en Karolien Willemyns
 Briek
Christophe en Sophie Rigole - De Baere
 Maxime
 Mattice             zijn kinderen en kleinkinderen

alsmede zijn zus, schoonzus, neven, nichten en verwanten

en de families De Baere - Van Den Heede - Cozijns - Vermeulen.

Met dank aan zijn huisarts Dr. W. Verhoeven, 
thuisverpleegkundige Ann Van Severen en haar team, de mensen van Familiezorg. 

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie De Baere - Van Den Heede
Kouter 56, 9800 Deinze


