
†
Na een leven vol arbeid, eenvoud en zijn alom gekende goedheid voor iedereen om zich heen, 

is bij een spijtig en tragisch ongeval op zijn boerderij, een oh zo lieve man, echtgenoot, vader en grootvader 
na een moedige maar kansloze strijd, van ons heengegaan 

De heer

Joseph Gaudissabois
echtgenoot van mevrouw Monique Van de Velde

geboren te Aalter op 25 november 1937  
en overleden in het UZ Gent op 11 september 2019, 

gesterkt door het ziekensacrament.

Lid van Landelijke Gilde
Lid van Samana

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Leerne (rondpunt)

op ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019 OM 9.30 UUR,
gevolgd door de inzetting in de grafkelder op de begraafplaats te Nevele.

Gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 9 uur. 

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

iedere werkdag tot en met donderdag 19/9 van 18 tot 19 uur, 
zaterdag van 14 tot 15 uur.

Namis in de Sint-Amanduskerk te Astene op zondag 20 oktober 2019 om 9.30 uur.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen

Dit melden u met droefheid:

Monique Van de Velde
zijn echtgenote

Johan en Katelijne Gaudissabois - De Schryver
zijn kinderen

Alexandra Gaudissabois en vriend Bart

Nicolas Gaudissabois
zijn kleinkinderen

Gerard en Odette † Gaudissabois - Verstraete,
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

André † en Agnes † Gaudissabois - Van Huffel,
 kinderen en kleinkind

Hubert † Van de Velde

Roger † en Denise De Baere - Van de Velde,
 kinderen en kleinkind

zijn broer, schoonzus, neven en nichten

de families Gaudissabois - Mattheeuws en Van de Velde - De Waele  - D’Oosterlinck.

Met dank aan de dokters en personeel van de dienst Intensieve Zorgen UZ Gent.

Rouwadressen:
Leernsesteenweg 359, 9800 Deinze
Damstraat 101, 9800 Deinze

online condoleren via www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


