
In onze gedachten was je, 
in onze gedachten ben je, 

in onze gedachten zal je altijd blijven.

In alle eenvoud is van ons heengegaan

DE HEER

Camiel Gelaude
weduwnaar van mevrouw Iselinde Schouppe († 2019)

geboren te Wontergem op 24 juni 1929 
en van ons heengegaan in het W.Z.C. Mariaburcht 

te Dentergem op 5 juli 2020, gesterkt door de ziekenzalving.

 

Wegens het coronavirus/covid-19 
zal de afscheidsplechtigheid in zaal ‘Westkouter’ te Deinze

gevolgd door de bijzetting bij zijn echtgenote 
in de urnenkelder op de begraafplaats te Wontergem

in beperkte kring plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip en burgerzin.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen.

Dit melden u:

Frank en Marianne Gelaude - Carlier
 Annelies en Tom Gelaude - Desmet
  Mona
  Marilou
 Annelore (†) Gelaude

Ria en Pierre-Paul Gelaude - Minjauw
 Kim De Volder
  Nora
  Nante
  Cas
  Celie zijn kinderen, kleinkinderen
 en achterkleinkinderen

Leona (†) en Remi Gelaude - Bollaert en familie
Omer (†) en Agnes (†) Gelaude - Vermeire en familie

Maria (†) en Gerard (†) Schouppe - Warlop en familie
Julia (†) en Maurice (†) Schouppe - Vandeweghe en familie
Maurice (†) en Gerarda Schouppe - Baudoncq en familie
Alice en René Schouppe - Baudoncq en familie

zijn schoonbroers, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Gelaude - Schouppe - De Vriendt - De Splenter 

Met dank aan zijn huisarts Dr. W. Verhoeven, 
de directie, het personeel en de vrijwilligers 
van het W.Z.C. Mariaburcht te Dentergem.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Familie Gelaude 
Poekevoetweg 10, 8755 Ruiselede

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95



Een vader sterft altijd te vroeg

al wordt hij nog zo oud.

Je bidt dat God hem sparen zal

omdat je van hem houdt.

Maar als de dagen knellen gaan,

hij ziek wordt, moe en oud.

Bid je dat God hem halen zal

omdat je van hem houdt.


