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DE HEER

Firmin Delbaere
2 september 1929 - 18 december 2020

Het is goed geweest... Ja, zeg dat maar als ik er niet meer ben.
Ik ben content, heb geen spijt van dingen die ik wel of niet had willen doen 

en iedere dag dat ik hier nog in mijn huisje kan blijven is mooi meegenomen, 
niet iedereen kan dat zeggen toch? Dat is zeker pa, wat zijn wij fier op jou!

 
Je was een bijzonder goed mens. Altijd hard gewerkt maar zoals iedereen had je ook je zorgen en verdriet.

Je had ontzettend veel karakter en doorzettingsvermogen. Niet opgeven, niet toegeven, hoe moeilijk het ook gaat.
In de keuken staat de scheurkalender nog steeds op 16 juni 2010, de dag dat we afscheid moesten nemen van ma.

Sedertdien was het nooit meer hetzelfde. Je miste haar enorm, maar ook dan ben je niet moedeloos geworden.
Wie had durven dromen dat je nog 10 jaar alleen thuis zou kunnen blijven wonen?

Je tuin, je bloemen, je poezen, de mooie familiemomenten, je 90e verjaardag...
Je dagelijks ritje naar ‘ ‘t hof’ in de Pachthofstraat, waar er 4 generaties Delbaeres gewoond en gewerkt hebben.

Waar we het pensioenfeest van Luc gevierd hebben, wat hebben we daar allemaal van genoten. 

Maar je was ook zo graag gezien in de buurt en in de parochie.
De dagelijkse en wekelijkse bezoekjes, telefoontjes, kaartjes en andere attenties 

van de buren, familie en vrienden, dat maakte van jou een gelukkig mens.

Het is goed geweest... Ja, zeg dat maar als ik er niet meer ben...

Pa, pépé, bedankt voor alles, we zullen je zo missen.



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Firmin Delbaere
weduwnaar van mevrouw Yvonne Vanderstraeten († 2010)

 
geboren te Petegem a/d Leie op 2 september 1929 en van ons heengegaan 

in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 18 december 2020.

Lid van Landelijke Gilden 
 

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zal de plechtige uitvaartliturgie 
in de Sint-Pauluskerk te Petegem a/d Leie gevolgd door de begrafenis bij zijn echtgenote 

in het familiegraf op de plaatselijke begraafplaats in beperkte kring plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip.

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

Dit melden u:

Eric en Godelieve Cras - Delbaere
 Davy en Eveline Cras - Thaets
  Milan - Elena
 Stijn en Delphine Cras - Dewaele
  Matisse - Maité - Jade

Luc († 20/12/2020) en Nadine Delbaere - De Paepe
 Steven en Cindy Van Malderghem - Delbaere
  Amelie - Gilles
 Jerry en Lindsey Van Rijkevorsel - Delbaere
  Lia - Ona

Ides en Linda De Ruytter - Delbaere
 Arne en Marieke Astaes - De Vreese
  Léon
 Keenan en Liesbeth Hillard - De Vreese
 Joris en Nele Michielsen - De Ruytter
  Hanne zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

alsmede zijn zus, schoonzus, schoonbroer, neven, nichten en verwanten

en de families Delbaere - Vanderstraeten - De Smet - Marysse.

Een bijzondere dank aan zijn goede buren.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: Godelieve Delbaere, Torenpark 13, 9800 Deinze


