
†
Een bijzonder man heeft ons verlaten
maar zijn sterke geest blijft ons nabij.

De heer

Gerard Gaudisabois
weduwnaar van mevrouw Odette Verstraete † 2009

geboren te Aalter op 23 januari 1932 en
omringd door zijn dierbaren overleden

in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze op 26 augustus 2022.

Lid van Samana

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in het uitvaartcentrum De Wulf, Merendreestraat 30 te Hansbeke

op vrijdag 2 september 2022 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Nevele.

Het uitvaartcentrum opent om 10.10 uur.
Vanaf dan kan u de familie condoleren.

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

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 18 en 19 uur.

Met dank aan: zijn huisarts Dr. Dossche
   het thuisverplegingsteam Sanitas Nevele
   de dokters en personeel van het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze
   het personeel van OCMW maaltijden die altijd zo vriendelijk 
    zijn krant mee brachten
   Marijke Cathoir van de poetsdienst.

Ook dank aan en waardering voor allen die ons pa 
met de beste zorgen en genegenheid hebben omringd.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Philippe en Marleen Gaudisabois - Moeykens
Régine Gaudisabois

zijn kinderen 

Xavier en Stéphanie Gaudisabois - Buysse
 Kenji
 Chelsey

Bernard en Liesbet Gaudisabois - Mauws

Isabelle Gaudisabois
 Zoéline

Sophie en Kevin Smekens - De Pauw
 Jano
 Magalie
 Maurice
 Hanne
 Elien

Philippe Smekens
zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkind

† André en † Agnes Gaudisabois - Van Huffel en familie
† Jozef en Monique Gaudisabois - Van De Velde en familie

Raoul en † Lucrèce Verstraete - De Ketelaere en familie
† Romain en Maria Verstraete - De Ketelaere en familie

zijn schoonbroer, schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten

de families Gaudisabois - Mattheeuws en Verstraete - Baele.

Online condoleren via www.uitvaartdewulf.be

Rouwadressen:
Koudeborre 12, 9850 Deinze
Meigemstraat 1, 9850 Deinze

www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


