
        Op weg voor zijn laatste rit

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.

Herinner mij,
in stralende zon,

hoe ik was toen ik alles nog kon.

Firmin De Graeve
27 april 1935 - 8 december 2022



Dit melden u:

Ines De Graeve en Christian Hautekeete
 Glenn Hautekeete
 Wayne Hautekeete

Wendy De Graeve en Luc Van Caenenberghe

Kevin De Graeve en Christel De Cooman 
 Elise De Graeve 
 Louise De Graeve  
  zijn kinderen en kleinkinderen
   
 
zijn zus, schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten en aanverwante familie

de families De Graeve - Standaert en Desmyter - Vansuyt.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Lemeur, de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,
de directie en zorgpersoneel van het WZC Home Diepenbroeck te Lievegem

en allen die hem liefde, vriendschap en een bezoekje brachten.

U kan de familie online condoleren via www.uitvaartdewulf.be

Rouwadres:
Merendreesesteenweg 51, 9031 Drongen

www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  09-371 52 95 

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden

kan men dankbaar zijn 
dat God het komt bevrijden.

Na een leven van hard werken,
is ons pa vertrokken voor een laatste rit,
op weg naar iemand aan de andere kant

die op hem wacht.

†
De heer

Firmin De Graeve
weduwnaar van mevrouw Gilberte Desmyter († 14 juni 1975)

geboren te Drongen op 27 april 1935
en van ons heengegaan in het WZC Home Diepenbroeck 

te Lievegem op 8 december 2022,
gesterkt door de ziekenzalving.

Oprichter en gewezen zaakvoerder van De Graeve Transport

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de parochiekerk van Sint-Gerolf te Drongen-Centrum (Drongenplein),

op ZATERDAG 17 DECEMBER 2022 om 10 uur.

Gelegenheid tot begroeting van de familie in de kerk vanaf 9.30 uur.

De bijzetting bij zijn echtgenote in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Drongen
gebeurt in strikt intieme kring.

U kan Firmin een laatste groet brengen in funerarium De Wulf,
Merendreestraat 30 te Hansbeke,

iedere werkdag tot en met donderdag 15/12 tussen 18 en 19 uur, op zaterdag tussen 14 en 15 uur.

LAAT HEM VERDER LEVEN IN MOOIE HERINNERINGEN


