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Denk aan mij terug,

maar niet in de dagen van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in de stralende zon,

hoe ik was toen ik alles nog kon.

“Pa, Pepe,

Op Pasen ben je van ons weggegaan,
terwijl ma vol hoop aan jouw zijde bleef staan.

Je verleden bestond uit werken en een groot besef van plicht,
dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht.

Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden.

Een Pa, een Pepe, oprecht, waar je altijd kon op bouwen,
jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen.

Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven,
liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven.

Pa, Pepe, je zit voor altijd in ons hart.”

Hervé T’Kindt

  1935 - 2021            



                        

                                                     Verdrietig maar dankbaar nemen we afscheid van 

                                                          

                                                 Hervé T’Kindt
              
 

                                            geboren te Eke op 12 augustus 1935                                                                  

                                                                                                                                                
                      

                               echtgenoot van mevrouw Clairette Gheeraert

                                       .

Dit melden u:

Clairette Gheeraert                                                                                                                                        zijn echtgenote

online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

                                                    

DE HEER

Kathlijn T’Kindt
          Gilles en Tineke Huvenne - De Keyzer, Amélie en Arthur
          Gauthier en Sara Huvenne - Lampens, Jules
          Margot en Gregory Huvenne - Follens

Franklijn en Trees T’Kindt - Van Wonterghem
          Mathieu en Delphine T’Kindt - Goossens, Axelle en 
          Sander en Ellen T’Kindt - Maes, Louis
          Leonie T’Kindt                                                                                       zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

alsook zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

              
                               

Y

Met dank aan zijn huisarts 
                          de verpleegkundigen Claudine & team
                          de dokters en het zorgpersoneel van het AZ St.-Vincentius

Rouwadres: Begrafenissen Everaert
                      t.a.v. de familie T’Kindt - Gheeraert
                      ‘s Gravenstraat 120, 9810 Nazareth

en overleden in het AZ Sint-Vincentius te Deinze op 4 april 2021.

De uitvaart, gevolgd door de nederzetting in de familiegrafkelder op de parkbegraafplaats te Nazareth,
                                                                  vindt plaats in beperkte kring.
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